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INTRODUÇÃO

Taxam todos os artigos que entram na boca, cobrem o corpo ou estão 
debaixo dos pés; taxam o calor, a luz e a locomoção; taxam tudo o 
que existe sobre a terra ou nas águas; tudo o que vem do estrangeiro 
ou se fabrica no paiz; taxam a matéria prima e todo o valor novo 
accrescentado pelo trabalho do homem; taxam o molho d’alcaparras, 
que aguça o appetite, e a droga, que restitue a saúde; o arminho que 
orna a toga do juiz e a corda que enforca os criminosos; o sal do 
pobre e os condimentos dos ricos; os pregos de cobre dos ataúdes 
e as fitas da noiva.
no leito ou em pé, ao levantar ou ao deitar, é preciso pagar.

sydney smith, 1840

o presente estudo é resultado de uma etnografia dos processos fiscais 
de cobrança do imposto sobre a renda. o discurso jurídico corrente 
refere-se aos autos de um processo como coisas que “correm”, “an-
dam” e “param”, enfim, objetos que se movimentam constantemente 
pelos diversos órgãos e instâncias do judiciário ou da administração 
pública. orientada por essa idéia escolhi o título do trabalho, que 
reflete com bastante clareza o tema de investigação: os caminhos 
traçados, ou seguidos, pelos processos administrativos fiscais de 
cobrança de imposto de renda e suas implicações.

o processo administrativo para cobrança de impostos, que tramita 
em órgãos da administração pública, é visto no campo jurídico em 
oposição ao processo judicial, que tramita em órgãos do sistema ju-
diciário, sendo o primeiro considerado pelos profissionais que atuam 
nesse campo como uma forma mais rápida e eficiente de se resolver o 
conflito entre o contribuinte e o fisco, tanto por se ter mais acesso aos 
julgadores, como por se considerar que esses detêm um conhecimento 
mais técnico sobre a cobrança de tributos.

o estudo da antropologia vem acompanhando minha trajetória profis-
sional no meio jurídico desde seu início. apesar de não ter formação 
universitária no campo das ciências sociais, realizei pesquisa em 
antropologia sob a orientação do professor Roberto Kant de lima, no 
período de 1991 a 1994, tendo sido financiada por bolsa de ini ciação 
científica do cnPq, a partir de março de 1992.



a pesquisa realizada na época teve como objetivo explicitar o que se 
aprende no curso universitário de direito, além do conteúdo curri-
cular. Para tanto, estudei as formas de transmissão do saber jurídico 
existentes ao largo das relações pedagógicas ofi ciais (relações de 
amizade, estágios em escritórios de advocacia etc.), através de uma 
etnografia da Faculdade de direito da ueRj.

Tendo obtido o bacharelado pela Faculdade de direito da ueRj em 
1995, ingressei no Programa de Pós-Graduação em antropologia e 
ciência Política da universidade Federal Fluminense, pretendendo 
ampliar meu conhecimento interdisciplinar, bem como aprofundar as 
minhas reflexões sobre o campo jurídico sob a ótica antropológica.

a antropologia jurídica pode ser caracterizada como “o emprego 
de métodos antropológicos de pesquisa, observação participante e 
comparação com modernas instituições de direito” (shiRleY, 1987, 
p. 14). assim, a metodologia utilizada baseou-se na observação parti-
cipante, consistindo na inserção do pesquisador no campo estudado, 
a fim de apreender as categorias utilizadas pelo grupo em questão, 
possibilitando a compreensão das suas representações a partir de seus 
próprios elementos.

inicialmente meu objetivo era dar continuidade ao estudo sobre a 
transmissão de conhecimento no campo jurídico. entretanto, em 
decorrência da minha prática profissional, comecei a me interessar 
pelas formas de cobrança do imposto de renda, especialmente pelo 
julgamento de processos administrativos pelo Primeiro conselho de 
contribuintes, órgão vinculado ao ministério da Fazenda, formado 
em igual número por representantes dos contribuintes e do ministério 
da Fazenda.

no meu caso, diversamente de quando o pesquisador não pertence 
ao grupo estudado, eu fazia parte do grupo que pretendia analisar. 
Portanto, o passo a ser dado na observação participante não era tan-
to a aquisição de outras categorias, uma vez que já me encontrava 
so cializada no objeto estudado, mas sim torná-las conscientes e, 
portanto, passíveis de serem objetificadas (BouRdieu, 1989, p. 58).

minha entrada no campo foi iniciada a partir de negociações com um 
mediador – um advogado que atua em processos administrativos de 
cobrança de imposto de renda, e que mantém relações profissionais 
com o conselho de contribuintes há aproximadamente 15 anos, além 
de conhecer pessoalmente muitos de seus integrantes. apesar de eu 
trabalhar como advogada junto ao Primeiro conselho de contribuintes 



há mais de cinco anos, não tive facilidade para iniciar o trabalho de 
campo. justamente em virtude da minha atuação como advogada, 
qualquer interferência na qualidade de pesquisadora poderia preju-
dicar o julgamento dos processos em que estivesse envolvida, o que 
se constituiu no principal percalço na realização da etnografia. 

o meu acesso ao campo, em parte, foi delimitado pelo meu mediador, 
que serviu de guia, mostrando os limites de investigação dentro do 
campo de modo a não restringir minha atuação como advogada. se 
minha posição no campo mostrou-se como um complicador, pois tive 
de conciliar papéis distintos – de advogada e pesquisadora –, esse 
estudo só foi possível em razão dela. Por esses motivos, em alguns 
momentos deste estudo, minha posição aparece de uma maneira um 
pouco ambígua, o que é inevitável em razão das características ine-
rentes ao campo estudado, e principalmente do fato de não ter deixado 
de atuar como advogada.

cabe notar que o meu envolvimento através da participação como 
advogada em diversos processos permite uma maior compreensão dos 
dados colhidos, das categorias utilizadas pelos atores envolvidos, seus 
valores e os mecanismos acionados para o julgamento dos processos. 
visto que, sem a minha inserção prévia no campo, dificilmente teria 
acesso a esse conhecimento “hermético” e ao meio no qual ele é utili-
zado, bem como presenciasse inúmeras situações que não me seriam 
relatadas na condição de pesquisadora, já que esses mecanismos e 
técnicas de manipulação dos processos são considerados “segredos 
profissionais”.

como mostra Kant de lima (jul./1995), a argumentação jurídica 
enfatiza a retórica e o oral sempre interpreta o escrito, de forma que 
muitas das ações e mecanismos acionados pelos sujeitos dos processos 
e pelos diversos agentes envolvidos não são explícitos nos autos dos 
processos, podendo ser identificados e melhor compreendidos com 
a sua contextualização. 

outra limitação encontrada para o estudo foi o “sigilo fiscal” dos 
processos administrativos de imposto de renda. Por tratarem do 
patrimônio dos contribuintes, os processos são sigilosos, portanto, 
geralmente, as sessões de julgamento do Primeiro conselho de 
contribuintes também são sigilosas e só podem ter acesso a elas as 
pessoas diretamente envolvidas – o contribuinte, seus advogados, os 
auditores-fiscais federais e os conselheiros. especificamente quanto às 



sessões do conselho de contribuintes, é importante notar que apesar 
de o seu Regimento interno ter assegurado que elas são públicas, sendo 
mantido o sigilo apenas em casos especiais, as pessoas que entram 
nas salas de sessões onde são realizados os julgamentos geralmente 
são questionadas sobre o que estão fazendo lá, sendo permitido per-
manecer somente com a anuência do presidente da câmara.

Para ultrapassar essas limitações não me concentrei apenas na ob-
servação dos julgamentos realizados pelo Primeiro conselho de 
contribuintes, mas realizei entrevistas com um ex-conselheiro, dois 
conselheiros que ainda integram o órgão e um alto funcionário do 
ministério da Fazenda, além de inúmeras conversas informais com 
advogados, juízes e funcionários do próprio ministério da Fazenda 
e do Primeiro conselho de contribuintes. devo ressaltar, contudo, 
que encontrei uma grande dificuldade para realizar as entrevistas, 
portanto, privilegiei a observação das práticas e os dados colhidos 
em conversas informais, que se mostraram mais produtivos.

a cópia dos autos dos processos utilizados para análise foi fornecida 
por um profissional de minhas relações pessoais, com o compromisso 
de que não seriam revelados os nomes dos contribuintes, os números 
dos processos, ou qualquer outro dado que pudesse identificá-los. Por 
esse motivo foram omitidas todas as informações que permitissem tal 
identificação, ainda que se constituíssem em uma parte do processo, 
transcrita no corpo deste estudo.

Portanto, foram utilizados para a análise o que considero dois tipos de 
processos distintos, conjugando-os com o meu conhecimento prévio 
da prática processual. a distinção entre eles é a relação direta ou indi-
reta entre o contribuinte e o Fisco, ou seja, quando é estabelecida uma 
relação direta entre o contribuinte e a administração pública, ou não, 
quando são acionados advogados para operar a solução do processo. 
Geralmente, esses dois tipos de recursos obedecem a lógicas e tempos 
diferenciados: o primeiro obedece, na maioria das vezes, à “letra da 
lei” para sua tramitação; já o segundo segue os caminhos traçados e 
negociados previamente pelos seus mediadores para sua tramitação.

dos autos dos processos foram transcritas apenas as partes que 
representassem algum dado importante para o estudo. Por esse mo-
tivo, algumas das decisões citadas estão reduzidas à solução dada 
ao processo, sem a transcrição de legislação ou de jurisprudência 
constantes no seu corpo, e daquelas mais extensas foram extraídos 



apenas os trechos mais relevantes, a fim de não limitar o raciocínio 
desenvolvido pelo julgador, essencial para a análise. 

seguindo a linha de pesquisa de formas de administração de conflitos 
nas práticas policiais e judiciais criminais iniciada pelo professor 
Roberto Kant de lima (1995), e de explicitação dos pressupostos 
da “cultura jurídica” brasileira (lima, 1983), busquei analisar as 
formas como são solucionadas as disputas entre os contribuintes e o 
Fisco, já que, apesar de o imposto sobre a renda caracterizar-se por 
ser um imposto para o qual toda a so ciedade deve contribuir – desde 
que aufira renda suficiente para tal – e, portanto, dotado de regras 
universais para sua apuração e sua cobrança, podem ser acionados 
mecanismos que particularizam a forma como a sua cobrança se dá, 
quando esta é objeto de uma disputa entre o Fisco e o contribuinte.

assim, busquei analisar as práticas processuais adotadas na cobrança 
de impostos e sua relação com nosso sistema jurídico, bem como 
todas as etapas do processo, passando a observar também a atuação 
de agentes externos durante o seu curso. 

outro fato que instigou a minha “curiosidade” sobre o processo admi-
nistrativo de cobrança de tributos foi o fato de que poucos escritórios 
de advocacia atuassem no campo do direito Tributário, formando um 
meio elitizado e bastante restrito, cujo acesso se dá geralmente por 
duas formas distintas: ou se tem sua inserção intermediada através de 
relações pessoais, ou se é “cria” de um escritório, ou seja, começa-
-se a trabalhar no escritório como estagiário, sendo efetivado após a 
graduação na Faculdade de direito.

ao contrário do processo judicial, cujas práticas são amplamente 
discutidas e difundidas no meio jurídico, o processo administrativo 
relativo à cobrança de tributos, que se processa no ministério da 
Fazenda, é pouco conhecido e acionado por um número pequeno de 
profissionais dentro do universo jurídico, sendo o conhecimento de 
suas técnicas e peculiaridades detido por poucos profissionais que 
atuam no ramo. a partir da percepção desse fato, voltei minha atenção 
para a observação da atuação dos profissionais que acompanham o 
processo desde seu início. 

a cobrança de impostos, no sistema tributário brasileiro, é ba seada 
no que juridicamente se chama de “legalidade estrita”. seguindo esse 
princípio, o código Tributário nacional, conjunto de normas que 



regulam a cobrança de tributos, prevê a impossibilidade de cobrança 
de tributo sem que a lei o estabeleça, mas, segundo sousa (1943, p. 
20-21),

êsse regime de legalidade absoluta nunca passará, na melhor das 
hipóteses, de um ideal teórico; na realidade prática, o arbitrário, o 
ilegal mesmo, não poderão deixar de aparecer, produtos espúrios 
mas inevitáveis do choque de interesses opostos, da ignorância, da 
má compreensão, do excesso de zelo,

gerando inevitáveis conflitos.

nesse sentido, o estudo das soluções dadas nos processos de cobrança 
de imposto de renda às relações de conflito entre os contribuintes 
e o Fisco, com especial atenção aos mecanismos utilizados pelos 
primeiros para resistir ao pagamento do imposto, pode explicitar a 
forma pela qual a aplicação da lei que regula a cobrança do imposto 
é negociada, quais são os agentes que atuam nas decisões sobre a 
validade da cobrança do imposto, as relações de poder existentes entre 
eles, e quais os elementos que legitimam as decisões do conselho 
de contribuintes, pois mais do que uma forma de financiamento do 
estado, o “imposto afirma-se como instrumento de controle social” 
(mÉnaRd, 1995, p. 351).

além disso, a cobrança do imposto de renda pode seguir dois sistemas 
distintos. o primeiro, inserido em uma sociedade igualitária, servindo 
como uma forma de redistribuição da riqueza entre seus membros; e 
o segundo, um sistema compensatório das desigualdades, onde sua 
cobrança atua dentro de uma sociedade hierarquizada para compensar 
as desigualdades existentes entre seus integrantes. 

no primeiro capítulo deste livro, procurei descrever os procedimentos 
legais e as práticas utilizadas para a cobrança do imposto de renda 
nas duas fases da cobrança: administrativa e judicial. essa descrição 
serve para situar o universo estudado e para que se possa compreender 
o desenrolar do processo e os procedimentos pelos quais ele passa 
até o seu final.

o segundo capítulo procura explicitar os códigos e os valores que 
permeiam a relação entre o contribuinte e o estado, através da aná-
lise da forma como se inicia o processo de cobrança de imposto. a 
partir da observação das práticas adotadas para formular a “acusação 
fiscal” é possível constatar uma verdadeira “presunção de culpa” do 



contribuinte, na qual a cobrança é feita pelo Fisco e, posteriormente, 
é ao contribuinte que cabe provar se o imposto não é devido.

o terceiro capítulo foi dedicado à defesa do contribuinte. através da 
comparação entre processos nos quais o contribuinte fez a sua própria 
defesa e processos nos quais atuaram advogados, pude identificar a 
relação entre a oralidade e a escrita no processo de cobrança, cons-
tatando como os elementos escritos inseridos no processo – petições, 
documentos etc. – podem ser contextualizados através das interven-
ções orais, “pessoalizando-se” o conflito.

após a “acusação fiscal” e a defesa do contribuinte, no quarto capí-
tulo, procurei analisar o resultado do processo, ou seja, as soluções 
dadas nos julgamentos feitos pelo Primeiro conselho de contribuin-
tes, mostrando os elementos encontrados no nosso sistema jurídico 
que permitem tornar eficazes todas as interferências orais e escritas 
produzidas durante o processo. 

no último capítulo, conjugando os dados e as análises feitas no pro-
cesso de cobrança do imposto de renda, procurei identificar como as 
práticas e os mecanismos nele adotados podem revelar uma faceta de 
nosso sistema jurídico, e suas implicações no nosso sistema tributário.

este estudo foi concluído no ano de 2001 e, apesar de procurar atua-
lizar as normas processuais e aquelas relativas à cobrança de tributos 
de acordo com a legislação em vigor, essa atualização só foi possível 
até agosto de 2004.

com o objetivo de manter a narrativa dos processos, das entrevistas 
e dos dados coletados, as citações feitas ao longo do texto não foram 
corrigidas, isto é, foram mantidas de acordo com o original.



A CObRANÇA DO IMPOSTO DE 
RENDA: O ANDAMENTO DO 
PROCESSO

se por um lado o contribuinte é obrigado a pagar o tributo, por outro 
lado o Fisco é obrigado a cobrá-lo.

Rubens Gomes de sousa

a cobrança do imposto de renda segue uma “trilha” determinada por 
lei, podendo começar de maneiras diferentes e passar por diversas 
fases até seu desfecho. aqui serão descritos os caminhos legais e os 
caminhos observados empiricamente pelos quais marcha o processo.

as informações sobre o curso do processo de cobrança do imposto 
de renda foram colhidas não só da legislação, mas também através 
da observação e acompanhamento de cobranças, intimações e fisca-
lizações realizadas pela secretaria da Receita Federal, e de cobranças 
judiciais levadas a cabo pela Procuradoria da Fazenda nacional. devo 
salientar, também, que os dois procedimentos que serão analisados 
para a cobrança de impostos – administrativo e judicial – podem ser 
usados para a cobrança de outros impostos federais.

antes, porém, de fazer tal descrição é necessário explicitar um dos 
conceitos jurídicos principais que determinam toda a sistemática de 
apuração do imposto. esse conceito é o “lançamento”. o lançamento 
nada mais é do que a formalização da cobrança, ou seja, “transforma-
-se” o imposto em um documento, com o qual a Receita Federal 
passa a cobrá-lo. nesse documento – que pode ser uma “declaração 
de rendimentos”, um “auto de infração” ou uma “notificação de lan-
çamento” –, de uma maneira geral, está descrito o fato que gerou a 
incidência do tributo e são identificados o contribuinte, o valor sobre 
o qual incide o imposto, o valor do imposto devido, a multa e os juros 
aplicados, se for o caso.

com o lançamento é que se inicia o processo de cobrança. em pri-
meiro lugar, o imposto é cobrado administrativamente pela Receita 
Federal, e se esse procedimento não resultar no seu pagamento, ou 
no seu cancelamento, a cobrança então é feita pela Procuradoria da 
Fazenda nacional perante o Poder judiciário.



a coBRança adminisTRaTiva

o nome “cobrança administrativa” refere-se ao fato de a cobrança 
do imposto ser feita pela própria Receita Federal, que se inclui entre 
os órgãos da administração Federal. essa primeira cobrança poderá 
iniciar-se de duas maneiras distintas: pela declaração feita pelo próprio 
contribuinte, ou por “lançamento de ofício”1 realizado por fiscais da 
Receita Federal.

O imposto apurado por declaração do contribuinte

quando o contribuinte faz sua declaração de Rendimentos, ele infor-
ma à Receita Federal quais são seus bens, os rendimentos tributáveis 
e os não tributáveis, ou seja, aqueles sobre os quais incide o imposto 
e aqueles sobre os quais não incide o imposto, aponta as deduções 
permitidas por lei e calcula o imposto devido.2 

se o contribuinte pagar o imposto declarado não se inicia qualquer 
procedimento fiscal. se, no entanto, ele não pagar o imposto, a Receita 
Federal irá cobrá-lo através do envio de cartas, denominadas avisos 
de cobrança, formando um processo.3 se ainda assim o contribuinte 
não quitar sua dívida, a Receita Federal enviará os autos do processo 
para a Procuradoria da Fazenda nacional, que, primeiramente, cobrará 
“amigavelmente”4 o débito mediante novos avisos de cobrança. não 
sendo pago o imposto, a Procuradoria da Fazenda nacional dará início 
à cobrança judicial do imposto.

a particularidade no processo iniciado pela declaração do contri-
buinte é que ele não pode contestar a cobrança do imposto. a única 
possibilidade de modificação pelo contribuinte das informações 
1 quando o lançamento é realizado por auditores-fiscais da Receita Federal, este se chama 

“lançamento de ofício” e se dá por auto de infração, como explicarei adiante.
2 esse procedimento também é utilizado para outros impostos e contribuições cuja declaração 

periódica para a secretaria da Receita Federal é obrigatória. como exemplo, posso citar os 
tributos declarados na declaração de contribuições e Tributos Federais (dcTF), apresentada 
trimestralmente pelas pessoas jurídicas. vale dizer que, atualmente, os valores declarados 
em dcTF e não recolhidos têm sido cobrados por meio de avisos de cobrança emitidos 
eletronicamente pela secretaria da Receita Federal e automaticamente inscritos em dívida 
ativa da união pela Procuradoria da Fazenda nacional. 

3 o termo “processo” aqui é usado no sentido de autos, ou seja, o conjunto de documentos 
anexados dentro de uma capa. 

4 o Programa especial de cobrança amigável foi instituído pela Portaria n.º 183/80, da 
Procuradoria Geral da Fazenda nacional.



fornecidas é o Pedido de Retificação da declaração, no qual o con-
tribuinte requer a mudança dos dados contidos em sua declaração, 
o que poderá modificar o valor do imposto declarado como devido. 
Para isso, no entanto, ele precisará provar que cometeu um erro no 
preenchimento da declaração, mostrando as informações corretas. 
esse pedido pode ser deferido ou negado pela delegacia da Receita 
Federal de julgamento, com possibilidade de recurso para o Primeiro 
conselho de contribuintes, se o pedido for indeferido. 

deve ser notado que esse pedido de retificação da declaração só po-
derá ser feito se o contribuinte não estiver sob fiscalização da Receita 
Federal, ou seja, quando não existir qualquer investigação sobre a re-
gularidade com que declara e paga os tributos. se houver sido iniciada 
ação fiscal, o pedido de retificação da declaração de rendimentos não 
eximirá o contribuinte do pagamento das penalidades, como multa e 
juros por falta de recolhimento de tributos. apenas a comprovação da 
quitação do tributo em momento anterior o eximirá dessa cobrança.

O imposto apurado por lançamento de ofício

o imposto cobrado por lançamento de ofício tem sua origem na fis-
calização feita por auditores-fiscais da Receita Federal,5 funcio nários 
autorizados pela Receita Federal para este trabalho.

o início da “investigação” fiscal pode-se dar de várias formas distin-
tas: a primeira, a chamada “malha fina”, é feita a partir da verificação 
eletrônica dos dados das declarações apresentadas pelos contribuintes; 
havendo discrepância nesses dados – por exemplo, se a renda decla-
rada pelo contribuinte for inferior ao acréscimo do seu patrimônio no 
mesmo período –, o contri buinte poderá ser chamado para “explicar” 
a diferença, ou sua declaração poderá ser modificada automaticamente 
para se cobrar o imposto entendido como devido pelos fiscais. esse 
procedimento é amplamente utilizado para a fiscalização do recolhi-
mento do imposto de renda por pessoas físicas.

a segunda forma de se iniciar a ação fiscal é por meio da fiscalização 
do recolhimento de tributos por períodos específicos, ou seja, me-

5 até a edição da medida Provisória nº 1.971-16/2000, posteriormente substituída pela lei 
nº 10.593/2002, os auditores-fiscais eram chamados auditores-fiscais do Tesouro nacional, 
a partir de então, a classe passou a ser denominada auditores-fiscais da Receita Federal.



diante um documento chamado mandado de Procedimento Fiscal.6 
determina-se que o fiscal verifique o recolhimento de determinado 
tributo durante uma época específica – por exemplo, fiscalizar o 
pagamento de contribuição social no ano de 2002 –, sendo este tipo 
de fiscalização mais comum quando se trata de pessoas jurídicas. 
nesse tipo de ação fiscal, o auditor só tem autorização para fiscalizar 
o contribuinte com relação ao tributo e ao período de tempo que estão 
especificados em seu mandado de Procedimento Fiscal, sendo vedada 
a fiscalização de qualquer outro tributo ou período.

a terceira forma de se iniciar a ação fiscal é, também, pela emissão 
de um mandado de Procedimento Fiscal ordenando a fiscalização da 
situação fiscal de determinado contribuinte como um todo, ou seja, é 
possibilitada a análise do recolhimento de todos os tributos devidos 
pelo contribuinte durante o período de tempo especificado.

em ambos os casos, a escolha do contribuinte pode ser aleatória, 
ou pode-se dar em função de outros critérios que não a verificação 
do recolhimento de impostos, como denúncias feitas pela imprensa, 
o envolvimento dos contribuintes em atividades ilegais, ou até por 
sinais exteriores de riqueza. 

um exemplo bastante claro, e amplamente divulgado, da forma como 
fatores externos aos trabalhos usuais da Receita Federal podem dar 
início a uma fiscalização deu-se quando um grande laboratório far-
macêutico foi acusado de vender remédios falsificados e, ainda que as 

6 até dezembro de 1999, a autorização para fiscalização era fornecida por um documento 
denominado Ficha multifuncional”. a partir de 1º de dezembro de 1999 – pela Portaria nº 
1.265/99, do secretário da Receita Federal –, a Ficha multifuncional foi substituída pelo 
mandado de Procedimento Fiscal (mPF), o qual se destina a iniciar fiscalizações (mPF-F), 
a realizar “diligências” destinadas a coletar informações ou outros elementos de interesse 
da administração tributária (mPF-d), e, em casos de flagrante constatação de contrabando, 
descaminho ou qualquer outra prática de infração à legislação tributária em que o retardo 
do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda nacional, o 
fiscal poderá iniciar imediatamente o procedimento fiscal e, no prazo de cinco dias conta-
dos dessa data, emitir o mandado de Procedimento Fiscal especial (mPF-e). Para coletar 
informações e documentos destinados a subsidiar procedimento de fiscalização relativo a 
outros contribuintes, a diligência será realizada mediante a apresentação de mandado de 
Procedimento Fiscal extensivo (mPF-ex). a emissão dos diversos tipos de mandado de 
Procedimento Fiscal pode ser ordenada pelas seguintes autoridades: coordenador-geral do 
sistema de Ficalização, coordenador-geral do sistema aduaneiro, superintendentes da Receita 
Federal, delegados da Receita Federal, inspetores de alfândegas e de inspetorias da Receita 
Federal de classe especial e de classe a e chefes de inspetorias diretamente subordinados 
às superintendências Regionais da Receita Federal. o mPF-d também poderá ser emitido 
pelo corregedor-geral e pelo coordenador-geral de Pesquisa e investigação.



investigações para apurar a origem da fraude devessem ser feitas pelo 
ministério da saúde e não tivessem qualquer relação com a sonegação 
de impostos, a Receita iniciou “devassa” na indústria farmacêutica 
a pedido do ministro da saúde (caRvalho; coRdeiRo, 1998). 

outro exemplo dos critérios utilizados pela Receita Federal para ini-
ciar a investigação de um contribuinte pode ser extraído da seguinte 
notícia publicada na imprensa:

[...] em seus computadores, há um banco de dados de arrepiar os que 
fogem das obrigações. É o siga, sistema de informações Geradoras 
de ação Fiscal. um contribuinte que compra, por exemplo, um carro 
importado cai automaticamente no siga, via Renavam. se compra um 
iate, ou um avião, ou um apartamento, da mesma forma. a Receita 
junta esses dados com o que o contribuinte pagou de iPTu, de gás, 
de luz, de cartão de crédito, e confronta com o imposto de Renda 
retido na fonte, para saber se as despesas correspondem à renda. a 
diferença deve ser tributada.

Foi esse banco de dados que permitiu à delegacia da Receita Fede-
ral do Rio anunciar há alguns dias, antes que osiris se sentasse em 
sua nova cadeira em Brasília, uma tal operação caixa alta para dar 
em cima de um fantástico batalhão de 27 mil contribuintes com os 
chamados sinais exteriores de riqueza (PonTes, 1993).

iniciada a fiscalização, seja por qualquer uma das três formas, o pro-
cedimento adotado pelo fiscal é intimar o contribuinte para prestar 
esclarecimentos sobre determinadas informações de sua declaração 
de rendimentos ou para apresentar documentos por ele solicitados. 
Respondidas as intimações e apresentados os documentos solicitados, 
o fiscal analisará as informações fornecidas para então “lançar” o 
imposto que julgar devido. Pode acontecer, ainda, de o contribuinte 
não responder às intimações e solicitações do fiscal, nesse caso, o 
fiscal poderá “lançar” o imposto que achar devido apenas com as 
informações de que dispunha previamente, ou mesmo arbitrá-lo. 

assim, quando os auditores-fiscais concluem que o contribuinte reco-
lheu menos imposto do que deveria e, portanto, ainda é devido algum 
valor ao fisco federal, é lavrado um auto de infração. a lavratura de 
auto de infração consiste na formalização da cobrança do imposto 
que a Receita Federal considera devido, sem uma prévia contestação 
por parte do contribuinte. o auto de infração é o documento em que 
estão descritos os fatos considerados relevantes para que a fiscali-
zação efetue a cobrança do imposto – chamado Termo de descrição 



dos Fatos e enquadramento legal –, no qual estão demonstrados os 
cálculos utilizados pelos fiscais para apurar o valor do imposto devido, 
que, na maioria das vezes, é acrescido de multa e juros, além de ser 
identificada a legislação na qual se fundamenta a cobrança.

a partir do momento em que o contribuinte é comunicado da cobrança 
do imposto através do auto de infração, assinando a página do auto de 
infração em que está escrito o termo “ciência”, ou pelo recebimento 
deste por via postal, tem 30 dias para se defender da cobrança, ou, 
utilizando um jargão do meio, para impugná-lo. 

quando o contribuinte não apresenta defesa, a Receita Federal pros-
segue na cobrança dos valores do auto de infração através de cartas 
e intimações para que o contribuinte quite sua dívida. se a cobrança 
pela Receita Federal não é bem-sucedida, os autos do processo são 
remetidos para a Procuradoria da Fazenda nacio nal para que essa 
prossiga na cobrança do débito. 

caso o contribuinte não concorde com a cobrança do imposto e opte 
por impugná-la, inicia-se o que se chama de fase litigiosa do processo 
administrativo fiscal. com a manifestação do contribuinte de discutir 
a legitimidade do imposto, sua cobrança é suspensa e só será retomada 
quando se tornar definitiva a decisão do processo ou não couberem 
mais recursos aos órgãos de julgamento do ministério da Fazenda.

os processos fiscais de imposto de renda, originados em impugnação, 
podem passar por três instâncias de julgamento: em primeiro grau, 
onde o processo é julgado por um órgão do ministério da Fazenda 
denominado delegacia da Receita Federal de julgamento; em grau 
de recurso, pelo conselho de contri buintes; e, em último grau de 
recurso, pela câmara superior de Recursos Fiscais.

após apresentada a primeira defesa do contribuinte, ou a impugnação, 
o processo é remetido para a delegacia da Receita Federal de julga-
mento, cuja função única e exclusiva é julgar os processos fiscais, e 
onde serão apreciados todos os seus elementos, de forma a determinar 
se a cobrança apurada durante a fiscalização é válida ou não. nessa 
primeira instância, o contribuinte não tem acesso ao julgamento, ou 
ao auditor que o realiza.

quando foram criadas, em 1993,7 as delegacias da Receita Federal 
de julgamento constituíam-se em um órgão de julgamento singular, 
7 lei nº 8.748, de 9/12/1993.



ou seja, havia apenas um delegado de julgamento com autorização 
para julgar os processos, com diversos auditores a ele subordinados 
para auxiliá-lo na sua análise. em 2001,8 as delegacias de julga-
mento tornaram-se órgãos colegiados, com Turmas de julgamento 
compostas por auditores-fiscais da Receita Federal, dirigidas por um 
presidente nomeado entre os julgadores e presididas pelo delegado 
de julgamento. 

note-se que, apesar das delegacias de julgamento da Receita Federal 
terem sido criadas de forma a dar uma maior “isenção” e “imparcia-
lidade” aos julgamentos dos processos fiscais em primeiro grau – os 
quais, segundo me foi informado, antes eram feitos pelos próprios 
fiscais que realizavam a autuação –, essas devem observar,

preferencialmente em seus julgados, o entendimento da adminis-
tração da secretaria da Receita Federal, expresso em instruções 
normativas, portarias e despachos do secretário da Receita Federal, e 
em pareceres normativos, atos declaratórios normativos e pareceres, 
da coordenação-Geral do sistema de Tributação,9

vinculando-os diretamente às posições adotadas pela secretaria da Re-
ceita Federal. É importante salientar que a vinculação das delegacias 
de julgamento às instruções fornecidas pela Receita Federal retira o 
seu caráter de “órgão de julgamento imparcial”, e, conseqüentemen-
te, as afasta da idéia de “justiça” aceita em nosso sistema jurídico, 
segundo a qual para uma decisão ser “justa” deverá ser proferida por 
um órgão independente e imparcial. ao comentar, a meu pedido, o 
projeto do presente estudo, um fun cionário do ministério da Fazenda 
escreveu as seguintes observações sobre a criação das delegacias de 
julgamento:

o que se pretendeu como “isenção” e “imparcialidade”, foi desvin-
cular o julgamento, na órbita administrativa, da mesma autoridade 
que procedeu ao lançamento, ou seja, quem entende que o imposto 
é devido – muitas vezes em situação de duvidosa conceituação – não 
pode julgar sobre o mérito de suas conclusões.

a delegacia de julgamento foi o caminho encontrado para dissociar 
este vínculo vicioso. sendo um órgão da administração que fiscaliza 
e exerce a cobrança do tributo – secretaria da Receita Federal, está, 
portanto, subordinado às normas interpretativas emanadas dos setores 
especializados (sistema de Tributação). dessa forma, as decisões das 

8 Portaria nº 258, de 24/08/2001, do ministro da Fazenda.
9 Portaria nº 3.608, de 6/7/1994, da secretaria da Receita Federal.



delegacias de julgamento não podem ter independência absoluta 
para decidir em contrário a pronunciamentos oficiais. esta faculdade 
pertence aos conselhos de contribuintes, de cuja composição par-
ticipam representantes da Receita Federal e dos contribuintes, estes 
indicados por associações ou órgãos de classe: indústria, comércio 
e agricultura.

a falta da pretendida independência focalizada pela autora, não 
constitui defeito, mas uma simples questão da forma de apreciar 
questões, sem a participação dos autores da cobrança, visto ela 
poder estar em desacordo com as próprias orientações da secretaria 
da Receita Federal, o que muitas vezes acontece. afora isso, essas 
delegacias, de um certo modo, atuam com independência, pois em 
muitas situações não há orientação formal sobre o caso específico em 
julgamento. Poderíamos concluir que elas têm uma independência 
relativa.

segundo esse entrevistado, então, a idéia de “isenção” e “imparciali-
dade” no julgamento de primeira instância pela delegacia da Receita 
Federal de julgamento estaria restrita ao fato de desvincular a autorida-
de que julga o processo daquela que lança10 ou cobra o tributo, tendo 
esse órgão a função de resguardar a aplicação da lei de acordo com 
as interpretações dadas pela secretaria da Receita Federal, ou como 
entender na falta dessas. a importância das delegacias de julgamento 
vista por meu entrevistado estaria justamente no distanciamento que 
a autoridade julgadora tem da pessoa que realizou o lançamento e a 
ação fiscal.

a função exercida pelo corpo de auditores-fiscais integrantes das 
delegacias de julgamento, portanto, não pode equiparar-se a de um 
juiz, sua atuação limita-se a verificar se os atos praticados pela fisca-
lização estão de acordo com a lei e com o entendimento manifestado 
pela secretaria da Receita Federal, o que limita sua capacidade de 
“interpretar” os fatos apurados no processo fiscal e, conseqüentemen-
te, sua “liberdade” de julgar. 

10 conversando com um fiscal do ministério do Trabalho, onde quem julga as impugnações aos 
autos de infração são os próprios fiscais, ele me disse que era muito difícil cancelar um auto 
de infração, pois a pessoa que julga sempre tem contato com o fiscal que o lançou, criando 
uma situação embaraçosa entre ambos, caso o lançamento seja “derrubado”. Pude constatar 
a mesma afirmação na conversa com um funcionário do ministério da Fazenda que afirmou 
que “a antiga seção de Reclamações e Recurso desapareceu, passou a ser outra autoridade 
independente daquele, tem mais autonomia para julgar, não está vinculada ao fiscal que 
fez a autuação do auto de infração. aquela subordinação, aquele vínculo de intimidade do 
delegado com o exator, que teria influência no julgamento, aquilo acabou. então, tem uma 
autoridade diferente que julga o processo, que para o contribuinte é excelente, muito bom”.



em decorrência disso, as delegacias de julgamento são apontadas 
como órgãos onde o julgamento ainda detém certa parcialidade favorá-
vel aos interesses da Fazenda nacional, já que suas decisões mantêm, 
majoritariamente, os lançamentos efetuados pelos auditores-fiscais, 
sendo considerados “impar ciais” e “justos” apenas os conselhos de 
contribuintes em virtude de sua composição paritária: 

ora, a realidade demonstra às escâncaras que a maioria dos autos 
de infração é mantida nas decisões proferidas pelas delegacias de 
julgamento da sRF, e somente vem a ser cancelada, total ou parcial-
mente, na apreciação dos recursos pelos conselhos de contribuintes, 
exatamente contra as decisões dos julgadores de primeira instância, 
decisões estas que a Procuradoria-Geral da Fazenda nacional consi-
dera serem suficientes garantias para os contribuintes (oliveiRa, 
1998, p. 206).

um ex-presidente do Primeiro conselho de contribuintes, que é 
auditor-fiscal da Receita Federal e, portanto, funcionário do ministério 
da Fazenda, compartilha da mesma opinião:

Por que não permitir que o administrado, contribuinte, expulse do 
seu âmago o inconformismo com o fato de órgão lançador do tributo 
ser o próprio julgador? mesmo que saibamos que as delegacias 
de julgamento decidem com bastante isenção, ainda assim, não se 
exteriorizam aos olhos do contribuinte como se imparciais fossem 
suas decisões (RodRiGues, 1999, p. 23).

a decisão da delegacia de julgamento poderá ser favorável ou 
contrária ao contribuinte. no caso de a decisão ser favorável ao con-
tribuinte, e cancelar a cobrança do imposto, o processo pode seguir 
dois caminhos: sendo a cobrança de valor inferior a um determinado 
patamar estabelecido em lei, chamado “limite de alçada”,11 o pro-
cesso é arquivado; e, sendo de valor superior ao “limite de alçada”, 
é remetido ao conselho de contribuintes para revisão obrigatória do 
julgamento. caso a decisão seja contrária ao contribuinte, ele poderá 
apresentar um recurso ao conselho de contribuintes no prazo de 30 
dias contados da data em que tiver ciência da mesma. 

atualmente, para recorrer ao conselho de contribuintes, o contribuin-
te é obrigado a “garantir” o valor correspondente a 30% do que está 
sendo cobrado, mediante depósito em espécie na caixa econômica 

11 atualmente este valor equivale, aproximadamente, a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



Federal ou por arrolamento de bens integrantes do seu ativo.12 essa 
“garantia”, chamada de “garantia de instância”, é uma condição para 
que o recurso seja processado e encaminhado a um dos conselhos 
de contribuintes para julgamento. o ressurgimento da “garantia de 
instância” – que existiu até 196913 e voltou por meio de medida Pro-
visória14 – trouxe uma acalorada discussão sobre seus reais objetivos 
e a quais interesses estaria atendendo, além de ter servido de fonte de 
inspiração para um grande debate jurídico sobre o direito de ampla 
defesa do contribuinte.

a edição da primeira medida Provisória,15 que instituiu o depósito de 
30% do valor do débito fiscal como condição para o processamento 
dos recursos dirigidos aos conselhos de contribuintes, deu-se três 
dias após a publicação de um Parecer do procurador-geral da Fazenda 
nacional sobre a legalidade e a constitucionalidade de tal medida. Tal 
fato levou à crença no meio jurídico de que a proposta teria partido 
da Procuradoria da Fazenda nacional, o que me foi confirmado poste-
riormente em conversas com funcionários do ministério da Fazenda e 
conselheiros dos conselhos de contribuintes, e em estudos publicados 
em revistas especializadas em direito Tributário, que garantiam que 
a iniciativa nunca fora da secretaria da Receita Federal e sim da Pro-
curadoria da Fazenda nacional. um integrante do Primeiro conselho 
de contribuintes assim se expressou em um artigo:

sob pretexto de adotar medidas que possam agilizar a cobrança do 
crédito tributário e coibir a prática de recursos ditos protelatórios, 
lapidou a Procuradoria-Geral da Fazenda nacional corajoso pro-
nunciamento para sustentar a reintrodução da garantia de instância 
no âmbito do processo administrativo, cujos fundamentos estão 
exteriorizados no Parecer PGFn/caT/n.º 2078/97, publicado no 

12 o arrolamento de bens como garantia de instância só foi permitido a partir da edição da 
medida Provisória nº 1.973-63/2000, uma das inúmeras reedições da medida Provisória nº 
1.621-30/1997.

13 o depósito de garantia de instância foi extinto pelo decreto-lei nº 822/69, subscrito pela 
junta militar, cuja exposição de motivos dizia que “a supressão da garantia de instância é 
inovação que se justifica por seu alcance. Freqüentemente a exigência resultava, na prática, 
em impossibilitar ao contribuinte o exercício de seu direito de defesa e constituía, por outro 
lado, fator de emperramento na marcha dos processos, protelando sua decisão” (oliveiRa, 
1998, p. 215).

14 a primeira edição da medida Provisória que reinstituiu a “garantia de instância” foi editada 
sob o nº 1.621-30, em 12/12/1997, e posteriormente foi convertida na lei nº 10.522/2002.

15 a medida Provisória que institui o depósito de “garantia de instância” como requisito para 
os recursos administrativos dirigidos aos conselhos de contribuintes foi reeditada mais de 
30 vezes.



diá rio oficial da união do dia 12 de dezembro de 1997 (minaTel, 
1998, p. 115).

outro membro do Primeiro conselho de contribuintes também saiu 
em defesa do que seria um “movimento” contra o processo adminis-
trativo fiscal, manifestando-se contrário à instituição do depósito de 
“garantia de instância”:

o movimento desenvolvido e em plena ebulição, contra o atual 
processo fiscal administrativo, se não for obstado, para o restabe-
lecimento da verdade, ao invés de resolver um problema, vai fazer 
surgir, no mínimo, três, a saber:

cerceamento do direito do sujeito passivo de ver o lançamento con-
tra ele dirigido ser julgado com imparcialidade por um colegiado 
especia lizado;

a Fazenda nacional responderá pela sucumbência de, pelo menos 
40% do crédito tributário, já que este é, em média, o número de 
provimentos obtidos no processo administrativo;

só aumentará o estoque de processos inscritos na dívida ativa e nas 
varas de execuções fiscais. ao que se sabe, só na Fazenda do estado 
de são Paulo, já alcançam centenas de milhares.

ademais, interessante e relevante informação consta dos conside-
randos, na defesa da medida Provisória nº 1.621/97, de lavra da 
Procuradoria da Fazenda nacional, ao informar que na dívida ativa 
encontram-se hoje 2.000.000 (dois milhões), contra, na esfera admi-
nistrativa de 90.000 (noventa mil). da informação resta que o que se 
busca em nome da celeridade é, em última análise, acrescentar mais 
90.000 aos 2.000.000, a contrariar, então, a justificativa da celeridade 
(FeiTosa, 1998, p. 45-46).

Por sua vez, o presidente dos conselhos de contribuintes, à época, 
em mais de uma oportunidade, manifestou-se publicamente contrá-
rio a tal medida, dizendo que o depósito de “garantia de instância” 
seria um “tiro no pé”, pois impediria o acesso dos contribuintes aos 
conselhos e acabaria por esvaziar aqueles órgãos. da mesma forma, 
um advogado atuante na área fiscal disse-me que o objetivo da Pro-
curadoria da Fazenda nacional era “acabar” com os conselhos de 
contribuintes, passando ela a ter mais controle sobre os processos 
de cobrança e, conseqüentemente, sobre a arrecadação de tributos, 
o que lhe daria um maior poder de atuação. os comentários de uma 
das pessoas que entrevistei, que, quando da realização desse estudo, 
integrava a primeira câmara do Primeiro conselho de contribuintes, 



confirmam o posicionamento majoritariamente contrário ao depósito 
de “garantia de instância” entre os integrantes do Primeiro conselho 
de contribuintes:

eu particularmente, sem me aprofundar muito, eu sou contra. eu sou 
contra até pelas exceções, não é nem pela regra. você pode ter, às 
vezes, autos de infração gigantescos e absurdos, que ao exigir um 
depósito de 30% você impede o contribuinte de percorrer as instâncias 
todas. então, eu acho que tem um outro aspecto, o aspecto protela-
tório que existe no processo judicial demais. como você não tem 
uma penalidade efetiva para quem aciona a administração sabendo 
que é uma causa perdida, que é litigante de má-fé, então você corre 
esse risco. mas eu acho que poderia haver outros remédios. acho 
poderia talvez substituir o depósito, ou diminuir o valor do depósito, 
ou até substituir por uma garantia [...], alguma coisa que não fosse 
onerosa, que não fosse descapitalizar totalmente o contribuinte. eu 
não concordo, eu acho que quase ninguém no conselho concorda.

a argumentação da Procuradoria da Fazenda nacional, por sua vez, 
manifestada no Parecer publicado anteriormente à edição da medida 
Provisória que recriou o depósito de “garantia de instância”, é de 
que os contribuintes recorrem aos conselhos de contribuintes com 
o objetivo de protelar o pagamento dos tributos devidos. dessa ma-
neira, o depósito seria uma forma de garantir que somente aqueles 
processos cujo objetivo seja discutir a legitimidade da cobrança – e 
não retardar o pagamento do imposto – apresentem recursos admi-
nistrativos, acelerando a cobrança da dívida fiscal daqueles que não 
recorressem. além do mais, a Procuradoria da Fazenda nacional alega 
que a exigência do depósito recursal não ofende o direito à ampla 
defesa do contribuinte, uma vez que esse sempre teria a possibilidade 
de recorrer ao Poder judiciário para contestar uma cobrança realizada 
pela Receita Federal. 

uma vez aceito o recurso, os autos do processo são encaminhados 
para o Primeiro conselho de contribuintes, localizado em Brasília, 
onde será distribuído para uma de suas câmaras e julgado.

o ministério da Fazenda conta com três conselhos de contri buintes 
denominados, respectivamente, Primeiro conselho de contribuintes, 
segundo conselho de contribuintes e Terceiro conselho de contri-
buintes. o Primeiro conselho de contribuintes tem por atribuição 
julgar processos de imposto sobre a Renda e tributos que decorram 



de sua cobrança, e os relativos à exigência da contribuição social 
sobre o lucro instituída pela lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988. 

o segundo conselho de contribuintes julga processos de imposto so-
bre Produtos industrializados (iPi), inclusive adicionais e empréstimos 
compulsórios a ele vinculados, exceto o iPi cujo lançamento decorra 
de classificação de mercadorias e o iPi incidente sobre produtos sa-
ídos da Zona Franca de manaus ou a ela destinados; imposto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas 
a Títulos e valores mobiliários; contribuições para o Programa de 
integração social e de Formação do servidor Público (Pis/Pasep) e 
para o Financiamento da seguridade social (cofins), quando suas 
exigências não estejam lastreadas, no todo ou em parte, em fatos cuja 
apuração serviu para determinar a prática de infração a dispositivos 
legais do imposto sobre a Renda; contribuição Provisória sobre mo-
vimentação ou Transmissão de valores e de créditos e de direitos de 
natureza Financeira (cPmF); e apreensão de mercadorias nacionais 
encontradas em situação irregular.

Por fim, o Terceiro conselho de contribuintes tem por atribuição julgar 
processos referentes ao imposto sobre a importação e a exportação; 
imposto sobre Produtos industrializados nos casos de importação; 
apreensão de mercadorias estrangeiras encontradas em situação 
irregular, prevista no artigo 87 da lei nº 4.502, de 30 de novembro 
de 1964; contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas 
relacionadas com a importação e a exportação; classificação tari-
fária de mercadoria estrangeira; isenção, redução e suspensão de 
impostos de importação e ex por  - tação; vistoria aduaneira, dano ou 
avaria, falta ou extravio de mercadoria; omissão, incorreção, falta 
de manifesto ou documento equivalente, bem como falta de volume 
manifestado; infração relativa à fatura comercial e outros documen-
tos tanto na importação quanto na exportação; trânsito aduaneiro 
e demais regimes especiais e atípicos, salvo a hipótese prevista no 
inciso Xvii, do artigo 105, do decreto-lei nº 37, de 18 de novembro 
de 1966; remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas 
nos incisos Xv e Xvi, do artigo 105, do decreto-lei nº 37/66; valor 
aduaneiro; bagagem; sistema integrado de Pagamento de impostos e 
contribuições das microempresas e das empresas de Pequeno Porte 
(simPles); imposto sobre Propriedade Territorial Rural (iTR); im-
posto sobre Produtos industrializados (iPi) cujo lançamento decorra 
de classificação de mercadorias e o incidente sobre produtos saídos 



da Zona Franca de manaus ou a ela destinados; contribuição para o 
Fundo de investimento social (Finsocial), quando sua exigência não 
esteja lastreada, no todo ou em parte, em fatos cuja apuração serviu 
para determinar a prática de infração a dispositivos legais do imposto 
sobre a Renda; contribuição de intervenção no domínio econômico; e 
tributos e empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos 
na competência julgadora dos demais conselhos ou de outros órgãos 
da administração Federal. 

Todos os três conselhos de contribuintes têm ainda atribuição de 
julgar processos relativos à restituição ou compensação de tributos, 
assim como reconhecimento do direito à isenção ou imunidade tri-
butária, com relação aos tributos especificados na sua competência.

os conselhos de contribuintes estão sediados em um edifício em 
Brasília e dividem-se pelos andares do prédio. sem sombra de dúvida, 
o Primeiro conselho de contribuintes ocupa sua maior parte, pois 
conta com oito câmaras, em vez de três ou quatro dos outros dois 
conselhos. em cada andar, podemos encontrar duas câmaras, cada 
qual com sua secretaria, sala de sessão, sala dos conselheiros e sala 
da Presidência.16

o Primeiro conselho de contribuintes conta com oito câmaras, 
cada qual com oito conselheiros – quatro representantes da Fazenda 
e quatro representantes dos contribuintes –, com o acompanhamento, 
em todas as câmaras, de um procurador da Fazenda nacional.17 a 
duração do mandato de cada conselheiro é de três anos, podendo ser 
prorrogado indefinidamente, existindo, na época da realização desse 
estudo, membros do conselho de contribuintes que integravam o 
órgão há mais de 20 anos.

os conselheiros que representam a Fazenda nacional junto aos 
conselhos de contribuintes são auditores-fiscais da Receita Federal, 
sendo atualmente escolhidos pelo secretário da Receita Federal, o que, 
segundo a opinião de uma pessoa que trabalhou durante muitos anos 
no Primeiro conselho, significa uma maior vinculação desse órgão 
com a Receita Federal e, conseqüentemente, de suas decisões com as 
posições adotadas por esta.

16 É possível que a localização física das câmaras tenha sido alterada depois da realização 
deste estudo.

17 os procuradores da Fazenda nacional são bacharéis em direito, que, por meio de concurso 
público, são designados para representar os interesses da Fazenda. 



já os conselheiros representantes dos contribuintes são também esco-
lhidos pelo secretário da Receita Federal, entre nomes constantes de 
uma lista tríplice a ele enviada por entidades representativas de classe. 
da análise da composição do Primeiro conselho de contribuintes, 
e pelo depoimento tomado de alguns profissionais que trabalharam 
com esse órgão, a confederação nacional do comércio (cnc) e a 
confederação nacional das indústrias (cni) são as entidades que 
tradicionalmente indicam a lista tríplice para a aprovação dos con-
selheiros que irão representar os contribuintes, sendo, inclusive, de 
número igual os representantes da indústria e os do comércio. 

excepcionalmente, em dois anos de observação, pude verificar a 
existência de um único conselheiro representante de uma entidade 
diversa das que tradicionalmente fazem indicações para esse cargo. 
segundo me foi relatado em uma conversa informal, nesses casos, 
geralmente há um interesse particular na experiência de integrar um 
dos conselhos de contribuintes, pois são travados muitos conhe-
cimentos pessoais,“você tem contato com muita gente, estabelece 
muitos conhecimentos”.

É interessante notar, ainda, que os mais importantes escritórios de 
advocacia que atuam na área tributária, e conseqüentemente no 
conselho de contribuintes, ajudam a organizar as listas tríplices dos 
representantes dos contribuintes que serão submetidas ao secretário 
da Receita Federal para nomeação, garantindo um maior acesso e uma 
grande aproximação com os integrantes do órgão. Pude constatar esse 
fato em uma conversa informal com uma advogada de um grande 
escritório de advocacia que disse pretender se candidatar a uma vaga 
no conselho de contribuintes, já que seu escritório sempre indicava 
alguém para fazer parte dele.

cada câmara elege um presidente dentre os representantes da Fazen-
da, e um vice-presidente dentre os representantes dos contribuintes, 
sendo o presidente da Primeira câmara o mesmo do Primeiro con-
selho de contribuintes, e o vice-presidente do Primeiro conselho de 
contribuintes escolhido dentre os representantes mais antigos dos 
contribuintes.

quando o processo chega à secretaria Geral do conselho de contri-
buintes, seja por recurso voluntário do contribuinte, ou por recurso de 



ofício18 para revisão da decisão de primeira instância, ele é distribuído 
pelo presidente do conselho para uma das câmaras.

a divisão da competência das câmaras para julgamento dos processos 
dá-se da seguinte forma: Primeira, Terceira, quinta, sétima e oitava 
câmaras têm atribuição de julgar recursos de imposto de renda de 
pessoa jurídica, ou seja, de empresas, companhias etc.; e, segunda, 
quarta e sexta câmaras têm atribuição para julgar recursos de im-
posto de renda de pessoa física, ou seja, contribuintes individuais e 
não empresas.

após os processos terem sido distribuídos em “lotes”, nos quais os 
autos são amarrados com um barbante, eles são enviados para uma 
das câmaras, onde são sorteados, na primeira sessão de julgamento do 
mês, para o relator, um dos conselheiros integrantes da câmara, que 
deverá relatar o processo19 para, após isso, colocá-lo em julgamento, 
quando irá proferir o seu voto a favor ou contra o contribuinte. 

a partir da observação das práticas do órgão, e através de conversas 
informais com pessoas que lá trabalham (advogados, conselheiros, 
ex-conselheiros e funcionários), pude constatar a existência de regras 
implícitas para a tramitação dos processos e para seu julgamento, 
dentre as quais a de distribuição dos processos para as câmaras, e às 
vezes até para seus relatores.

a regra para a distribuição de processos entre as câmaras – prevista 
no Regimento interno do Primeiro conselho de contribuintes – é 
que esta será feita aleatoriamente. entretanto, apesar da previsão de 
distribuição aleatória, pude constatar a existência de diversos critérios 
para a realização do encaminhamento dos processos às câmaras, 
podendo ser levados em consideração diferentes fatores, como a 
atribuição das câmaras para julgamento de processos de imposto 
de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica – o que é um critério 
explícito e variável, pois está previsto pelo Regimento interno dos 
conselhos de contribuintes, embora seja editada regularmente uma 
norma interna possibilitando que as câmaras que julgam processos de 
18 Toda vez que é proferida uma decisão em um processo fiscal, contrária aos interesses da 

Fazenda nacional, é obrigatório o reexame da decisão por um órgão de julgamento de ins-
tância superior – esse recurso é denominado “recurso ex officio” ou “recurso de ofício”; já 
o recurso interposto pelo contribuinte, contra a decisão que lhe foi desfavorável, é chamado 
“recurso voluntário”. 

19 o relato consiste na descrição dos fatos ocorridos, dos termos da infração, dos termos da 
defesa e do conteúdo da decisão de primeira instância.



pessoas físicas também possam julgar processos de pessoas jurídicas 
em razão do grande volume de processos que chegam ao conselho –; 
o valor do imposto cobrado no processo; o contribuinte de quem está 
sendo cobrado o imposto; e até mesmo o tamanho físico dos autos 
do processo, que sendo muito volumosos geralmente são distribuídos 
para uma pessoa que resida em Brasília, facilitando o seu transporte 
para apreciação. 

Pode-se notar claramente uma hierarquia entre as câmaras: o presi-
dente da Primeira câmara é o presidente do Primeiro conselho de 
contribuintes; além disso, algumas câmaras têm atribuição de julgar 
os processos relativos às pessoas jurídicas e, outras, os processos re-
ferentes às físicas. Tal se dá em virtude do valor do imposto cobrado 
nos processos. Geralmente, nos processos que se referem às pessoas 
jurídicas, o valor do imposto cobrado é superior ao cobrado em pro-
cessos de pessoas físicas.

Posso dizer, então, que a hierarquia obedece à seguinte ordem: em 
primeiro lugar vem a Primeira câmara, seguida das câmaras que 
julgam processos de pessoas jurídicas e, por fim, as câmaras que 
julgam processos de pessoas físicas. 

assim, como mencionado anteriormente, no momento da distribuição 
para as câmaras, dois fatores podem ser considerados: o primeiro é o 
valor de imposto cobrado, o segundo é a pessoa de quem está sendo 
cobrado o imposto. obedecendo a essa “hierarquia implícita”, quando 
o valor do imposto cobrado no processo é muito alto, ele geralmente é 
distribuído para a Primeira câmara,20 podendo, também, ser distribu-
ído para qualquer uma das outras câmaras, com “recomendações”21 
de cautela para o julgamento. 

quando não existem “recomendações” para o julgamento do processo, 
ele é distribuído na câmara por sorteio, notando-se que os processos 
de valor superior geralmente vão para os conselheiros mais antigos, 
pois esses são considerados mais experientes.

20 Perguntei a um conselheiro se a prática de distribuir os processos de valor mais alto estava 
no Regimento interno, ao que me respondeu: “eu acho que não está não, eu acho que é a 
prática. os processos mais complexos, mais altos, vão para a Primeira câmara”.

21 as “recomendações” podem ser feitas tanto pelos representantes da Fazenda quanto pelos 
representantes dos contribuintes, dependendo do interesse no resultado do julgamento. nos 
julgamentos de processos que se tornaram públicos – como, por exemplo, o caso do ex-
-presidente Fernando collor –, as “recomendações” são usuais, pois os resultados poderão 
ser divulgados pela imprensa.



o que pode ser constatado é que a ordem de distribuição dos processos 
nem sempre é aleatória, como dispõem todas as normas e regulamen-
tos, mas pode obedecer a determinados critérios implícitos, que são 
determinados pelo valor do imposto cobrado, pela projeção pública 
e política que o contribuinte tenha, ou até mesmo pelo volume físico 
dos autos.

o Primeiro conselho de contribuintes reúne-se para sessões de 
julgamento uma vez por mês, durante quatro dias seguidos, quando 
são julgados os processos incluídos em uma listagem, denominada 
“pauta de julgamentos”. a pauta de julgamentos é publicada no diário 
oficial da união, na seção i, na qual são identificados os processos 
que serão julgados, o relator dos mesmos, o local, a data e a hora 
do julgamento. a função da publicação da pauta no diário oficial 
é justamente tornar público o julgamento dos processos para que o 
contribuinte, caso queira, possa acompanhá-lo.

as salas de sessão são amplas, com uma grande mesa no centro,22 
à qual “tomam assento” os conselheiros. atrás dessa mesa existem 
algumas cadeiras nas quais sentam as pessoas que assistem ao jul-
gamento, e na frente dela fica uma pequena tribuna, no mesmo nível 
da mesa, na qual devem ficar o advogado ou o representante do con-
tribuinte para fazer sustentação oral. a disposição dos conselheiros 
na mesa é a seguinte:

no julgamento o relator lê o relatório sobre o processo, e, não haven-
do sustentação oral – que consiste em argumentação feita oralmente 
pelo próprio contribuinte ou por seu representante, que pode ser um 
advogado ou não –, lê seu voto. então, cada um dos conselheiros deve 
votar, seguindo a ordem indicada pelo presidente da câmara, sendo ele 
o último a votar, já que seu voto é considerado “voto de qualidade”, 
cuja diferença dos demais é o poder de desempatar os julgamentos, 
uma vez que a composição das câmaras é de número par.

Feita a votação, o relator redigirá o acórdão,23 no qual será forma-
lizada a decisão do conselho. Pelas normas atualmente vigentes, o 

22 É interessante notar que, na época da realização deste estudo, na sala de sessão da Primeira 
câmara, diferentemente das outras câmaras, a mesa ficava num patamar elevado, fazendo 
um contraste com o nível em que estavam as demais pessoas.

23 acórdão é o nome que se dá ao documento que formaliza as decisões de tribunais superiores 
(segunda e terceira instância); nele deverão estar transcritos os dados referentes ao processo, 
a decisão do julgamento, o relatório do processo e o voto do relator.



procurador da Fazenda poderá apresentar recurso à câmara superior 
de Recursos Fiscais, quando a decisão for contrária à lei ou à prova 
dos autos, ou quando a votação não for unânime; cabendo recurso 
do contribuinte, ao mesmo órgão, quando comprovar houver sido 
proferida decisão divergente sobre a mesma matéria, em outra câ-
mara do Primeiro conselho, ou em qualquer dos outros conselhos 
de contribuintes.

existem, ainda, outras práticas adotadas nos julgamentos realizados 
pelo conselho. durante os julgamentos, conforme dito anteriormen-
te, é permitido ao contribuinte, ou ao seu representante, acrescentar 
oralmente o que entender necessário à sua defesa. este procedimento 
é usualmente adotado pelo contri buinte quando deseja ressaltar de-
terminados fatos de seu interesse, fazendo com que, muitas vezes, os 
outros conselheiros, além do relator, se interessem pelo caso. 

outro procedimento verificado durante os julgamentos é o pedido 
de “conferência”, que é requerido por um dos conselheiros quando 
há divergências ou dúvidas entre eles acerca do julgamento. a “con-
ferência” consiste em uma sessão secreta antes da votação final, e, 
enquanto está sendo realizada, as pessoas que assistem à sessão – 
advogados, procurador da Fazenda nacional e quaisquer ouvintes 
– devem-se retirar da sala para os conselheiros debaterem. Perguntei 
para uma das pessoas que entrevistei, que atualmente é membro do 
Primeiro conselho de contribuintes, qual era a importância da sessão 
secreta, ou “conferência”, para o julgamento, obtendo um comentário 
acerca das implicações éticas, que revelam implicitamente qual a sua 
função:

olha, eu não sei. eu não sei se faz alguma diferença, não deve fazer 
diferença nenhuma, porque se tiver alguma coisa que a gente queira 
discutir em particular, a gente discute antes do início da sessão. então, 
eu acho que deveria acabar, não é muito ético. eu acho que é muito 
melhor ficar todo mundo lá, porque eu acho que se tiver alguma 
coisa, “puxa, eu estou com um problema, estou com uma dúvida em 
alguma coisa”, antes da sessão eu posso me reunir com os colegas, 
“gente, vamos discutir um assunto, assim, assim, assado”. eu acho 
que era uma coisa que poderia não existir no regimento. mas sempre 
existiu, é uma coisa muito antiga já isso.



A sessão secreta prevista no Regimento Interno dos Conselhos 
de Contribuintes é o reconhecimento institucional de que há uma 
“negociação”24 entre os conselheiros no julgamento dos processos, 
ou seja, há um momento em que o processo é discutido internamente 
entre os conselheiros, para se chegar a um denominador comum na 
decisão. 

Acabado o debate, o julgamento pode ter os seguintes desfechos: 
chegando-se a um consenso o recurso é votado; não havendo consen-
so e persistindo dúvidas quanto ao processo, ele é retirado de pauta 
para que seja revisto e novamente julgado; e, sendo as dúvidas de 
natureza fática (provas, documentos etc.), o relator pode determinar 
que o processo retorne à repartição que o originou para esclarecê-las.

Uma observação relevante é que a grande maioria das decisões pro-
feridas é unânime, havendo pouquíssimas decisões não unânimes, o 
que mostra que somente com o consenso entre os representantes dos 
contribuintes e os representantes da Fazenda os recursos são decidi-
dos, hipótese que foi confirmada nas palavras de um profissional que 
atua junto ao Conselho: “É claro que as decisões quase sempre são 
unânimes, quando o processo é julgado já foi muito discutido e todos 
concordaram com a solução”.

24 O termo “negociação” utilizado não deve ser confundido com o termo “negociata”, definido 
como negócio irregular ou suspeito. Deve ser entendido aqui como uma forma de resolver 
o conflito através da persuasão da outra parte (NADER; TODD JR., 1978, p. 10), o que 
ocorre na sessão secreta do Conselho de Contribuintes, quando se discute para estabelecer a 
decisão do processo, e tenta-se convencer os conselheiros da posição adotada por um deles 
para o julgamento.



esse consenso seria o fruto das “discussões” travadas entre os mem-
bros de uma câmara antes da votação do processo, o que se pode dar 
durante o julgamento, em sessão secreta ou não, ou fora dele. como 
a grande parte dos conselheiros não reside em Brasília, a maioria 
fica hospedada nos mesmos hotéis, gerando um intenso convívio 
social entre eles, durante os dias em que se realizam as sessões de 
julgamento. até os advogados que acompanham julgamentos de 
processos se hospedam nos mesmos hotéis que os conselheiros, o 
que lhes possibilita maiores oportunidades para conversar sobre seus 
processos e, eventualmente, esclarecer dúvidas que os julgadores 
tenham sobre os mesmos.

É interessante observar que raramente os advogados estão presentes 
nas sessões de julgamento,25 e que usualmente se aproximam dos con-
selheiros para conversar sobre seus processos em situações informais, 
como jantares, encontros em escritórios dos próprios conselheiros, 
churrascos etc. as salas de sessão ficam sem audiência durante os 
julgamentos, e quando há alguma pessoa assistindo, ela é logo per-
guntada se está ali para assistir a algum processo específico e para 
quem trabalha, e, se for o caso, o julgamento é antecipado para que 
a pessoa possa assistir ao julgamento do seu processo e se retirar em 
seguida. a presença de uma pessoa estranha interfere na dinâmica 
usual. não há um procedimento contínuo de julgamento como no 
processo judicial, em que os julgamentos colegiados são verdadeiros 
“espetáculos” para uma platéia. certa vez, quando fui acompanhar 
o julgamento de um processo como advogada de um contribuinte, 
após a decisão dos conselheiros acerca do processo do meu cliente, 
o presidente da câmara virou-se para mim e disse “mais alguma 
coisa doutora?”, como se estivesse perguntando o que eu ainda estava 
fazendo ali após o julgamento. 

após julgado o processo, o próprio conselheiro com o auxílio da 
secretaria da câmara formaliza um acórdão, que consiste num docu-
mento registrando o resultado do julgamento, dividido em três partes: 
a primeira, chamada “ementa”, na qual está descrita resumidamente 
a decisão com as assinaturas do presidente da câmara e do relator do 
processo, e estão identificados todos os conselheiros que participaram 
e votaram no julgamento; a segunda, chamada “relatório”, na qual o 

25 como a observação empírica foi feita no Primeiro conselho de contribuintes, não posso 
assegurar que as sessões de julgamento realizadas no segundo e no Terceiro conselhos de 
contribuintes obedeçam à mesma prática.



relator do processo descreve o que está nos autos antes do processo ser 
levado a julgamento no conselho de contribuintes, por exemplo, qual 
foi a acusação, o que disse a impugnação e o que decidiu o julgador 
de primeira instância; e a terceira, chamada “voto”, na qual estão os 
fundamentos da decisão adotada pelo relator. se o julgamento não for 
unânime e um dos conselheiros discordar do voto do relator, ele po-
derá lavrar um “voto vencido” que também será anexado ao acórdão.

uma vez pronto e assinado o acórdão, o processo é enviado para o 
procurador da Fazenda nacional, que atua no conselho de contribuin-
tes, para que esse tenha ciência da decisão. se essa for contrária ao 
Fisco, ele poderá, num prazo de 15 dias, recorrer à câmara superior 
de Recursos Fiscais. se não houver recurso do procurador, o processo 
é remetido para a agência da Receita Federal localizada onde esteja 
sediado o contribuinte, ou onde residir o contribuinte, se for pessoa 
física, para que seja dada ciência a ele da decisão do Primeiro con-
selho de contribuintes.

se a decisão for contrária ao contribuinte, terá ele o mesmo prazo de 
15 dias para recorrer à câmara superior de Recursos Fiscais, e não 
o fazendo, será intimado a pagar ou parcelar o débito fiscal ainda em 
âmbito administrativo. se a decisão for favorável ao contribuinte, e 
não houver apresentação de recurso à câmara superior de Recursos 
Fiscais pelo procurador da Fazenda nacional, o processo será remetido 
ao arquivo do ministério da Fazenda e a decisão será definitiva sem 
possibilidade de ser modificada.26

se o contribuinte não recorrer à câmara superior de Recursos Fiscais e 
não quitar sua dívida, o processo é então remetido para a Procuradoria 
da Fazenda nacional, onde se dará início à fase judicial de cobrança. 

26 o recurso ex officio, quando há um reexame obrigatório das decisões proferidas contra a 
união Federal, só está previsto para as decisões de primeira instância, ou seja, aquelas profe-
ridas pelos delegados da Receita Federal de julgamento, não havendo recurso ex officio das 
decisões proferidas pelos conselhos de contribuintes. Todavia, em 23/8/2004, foi publicado 
o Parecer PGFn/cRj nº 1087/2004, aprovado pelo ministro da Fazenda, adotando o enten-
dimento de que existe a possibilidade jurídica de as decisões do conselho de contribuintes 
do ministério da Fazenda, que lesarem o patrimônio público, serem submetidas ao crivo do 
Poder judiciário. como esse posicionamento é recente, não posso afirmar seu impacto sobre 
as práticas usuais da Procuradoria da Fazenda nacional diante das decisões proferidas pelo 
conselho de contribuintes.



a coBRança judicial

se não for pago o imposto após a cobrança administrativa, seja ele 
decorrente de lançamento “de ofício” ou de lançamento por declaração 
do contribuinte, os autos do processo nos quais está formalizado o 
lançamento são remetidos para a Procuradoria da Fazenda nacional, 
para a cobrança judicial do débito.

deve ser observado, todavia, que, antes de ser ajuizada a ação de 
execução Fiscal, a Procuradoria da Fazenda faz a inscrição do débi-
to em “dívida ativa da união”. a inscrição “se constitui no ato de 
controle administrativo da legalidade”27 do crédito tributário, com 
o intuito de apurar a liquidez e a certeza do mesmo. Feito isso, é 
dada nova oportunidade para que o contribuinte quite seu débito na 
Procuradoria da Fazenda através da chamada “cobrança amigável”.

se o contribuinte for notificado da “cobrança amigável” do débito, 
e dela discordar, poderá fazer uma petição dirigida ao procurador-
-chefe, responsável pelas cobranças, informando por que a cobrança 
estaria equivocada. o procurador não poderá “julgar” a legitimidade 
da cobrança, mas poderá cancelá-la ou suspendê-la se o contribuinte 
comprovar que o débito já foi pago ou que é objeto de uma ação judi-
cial em que se discute, por exemplo, a constitucionalidade do tributo.

entretanto, se da “cobrança amigável” não resultar o pagamento, o 
parcelamento, o cancelamento ou a suspensão da cobrança do im-
posto, inicia-se a fase judicial da cobrança do imposto, por meio do 
ajuizamento, perante o Poder judiciário,28de processo de execução 
fiscal pela Procuradoria da Fazenda nacional, o qual é regulamentado 
pela lei nº 6.830/80. Para isso a “certidão de dívida ativa”29 é en-
viada juntamente com uma petição para a justiça Federal, onde será 
autuado um novo processo e distri buído aleatoriamente, por meio de 
um sistema eletrônico, para uma de suas varas.

27 essa é a definição dada pela lei nº 6.830, de 22/9/1980, art. 2º, §3º, conhecida como “lei 
de execução Fiscal”.

28 como estou tratando exclusivamente de cobrança de impostos federais, a competência para 
julgar as ações de execução fiscal propostas pela Procuradoria da Fazenda nacio nal é da 
justiça Federal.

29 documento no qual constam todas as informações relativas à inscrição do débito em dívida 
ativa da união.



chegando os autos ao cartório da vara onde serão processados, é feita 
“conclusão”30 para o juiz a fim de que este determine a “citação”31do 
executado, que geralmente é feita por um oficial de justiça, mas tam-
bém pode ser feita por via postal. 

dada a ciência ao contribuinte de que ele está sendo “executado”, 
ele tem cinco dias para pagar a dívida, ou assegurar seu pagamento 
através da indicação de um bem para penhora, ou do depósito em 
dinheiro, à ordem do juízo, do valor da dívida ou oferecimento de 
fiança bancária. se garantir o pagamento do débito, o contribuinte 
pode “embargar” a execução no prazo de 30 dias contados da data em 
que seu bem for penhorado, ou da data em que realizar o depósito. 
se não pagar o débito ou garantir a execução para oferecer embargo 
a esta, a penhora poderá recair em qualquer bem do contribuinte, 
exceto os bens considerados legalmente impenhoráveis.

os “embargos à execução” formam um novo processo – os autos 
desse ficam anexados aos autos do processo de execução fiscal – e 
suspendem a cobrança do imposto. nesse novo processo será pos-
sível, mais uma vez, a discussão sobre a validade da dívida fiscal, 
cabendo recursos a todos os tribunais superiores, ou seja, ao Tribu-
nal Regional Federal, ao superior Tribunal de justiça e ao supremo 
Tribunal Federal.

além da fase judicial da cobrança do débito decorrente de um pro-
cesso administrativo, existem outras maneiras de o contri buinte se 
defender do pagamento de tributos antes que esses sejam cobrados, 
as quais também compreendem a apreciação do processo em todas 
as instâncias judiciais. 

se entender que um determinado tributo não é devido, por haver 
discussões sobre a legalidade ou a constitucionalidade da lei, o contri-
buinte pode ajuizar ação (mandado de segurança ou ação declaratória) 
na qual discute a validade de sua exigência e impedir que a Fazenda 
venha a cobrá-lo antes de decidida a ação, por meio de medida liminar 

30 “conclusão” é o termo usualmente empregado no meio jurídico para designar o momento 
em que os autos são encaminhados ao juiz para serem “despachados” ou decididos.

31 “citação” é a comunicação oficial, ou intimação, para a parte do processo que não tinha 
conhecimento dele. se não for realizada pessoalmente por impossibilidade de localização da 
pessoa, ela é feita por “edital”, ou seja, é publicada a “citação” na imprensa oficial e afixada 
a ordem do juiz no local onde está localizado o cartório. a partir da publicação, a pessoa 
tem 30 dias para comparecer a juízo para se defender, ou 60 dias se estiver ausente do país, 
e caso não compareça, o processo prosseguirá à sua revelia, ou seja, sem que dele participe.



ou antecipação dos efeitos da tutela que suspenda a exigibilidade do 
tributo, ou mediante o depósito das quantias consideradas devidas. 

ou ainda, tendo sido feito todo o processo administrativo e antes da 
Fazenda ajuizar execução fiscal, o contribuinte pode propor perante a 
justiça ação anulatória de débito fiscal, na qual pedirá que seja anulado 
o lançamento feito administrativamente. nesse caso, a cobrança só 
será suspensa se o contribuinte depositar judicialmente o valor integral 
do tributo em questão. 

PRocesso adminisTRaTivo e PRocesso judicial: o 
caminho da coBRança

o processo administrativo e o processo judicial são considerados 
procedimentos totalmente distintos pelos profissionais que atuam na 
área tributária – advogados, juízes, fiscais –, sendo o procedimento 
administrativo, na maioria das vezes, enaltecido em detrimento do 
judicial, seja pelo seu informalismo, pela rapidez com que é concluído, 
ou pela especialização dos profissionais que julgam os processos.

Para os que militam na área do direito Tributário, no entanto, espe-
cialmente no contencioso, seu conhecimento é imprescindível, quer 
porque, como é cediço, o direito se realiza através do processo, 
quer pela vantagens que o processo administrativo pode oferecer 
em comparação com o processo judicial, traduzidas na suspensão 
de exigibilidade do crédito tributário, ausência de obrigatoriedade 
de garantia de instância, gratuidade dos atos praticados no seu curso, 
dispensa de representação por advogado, velocidade na proferição das 
decisões, especialização dos órgãos julgadores (o que atribui maior 
previsibilidade ao seu desfecho) flexibilidade no seu desenvolvimen-
to, informalidade e sigilo quanto às suas informações (aRRuda, 
1993, p. 6, grifo do autor).

outra diferença freqüentemente apontada é que no processo adminis-
trativo se busca a “verdade material”, enquanto no processo judicial 
se procura a “verdade formal”. ou seja, 

enquanto nos processos judiciais o juiz deve cingir-se às provas 
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo 
a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, 
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo 
ou decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as alegações 
em tela (meiRelles, 1975, p. 20-21).



entretanto, apesar do processo administrativo e do processo judicial 
constituírem dois procedimentos distintos para a cobrança do crédito 
tributário, cada um regulamentado por uma legislação específica, 
na realidade, transformam-se num contínuo. um segue o outro, um 
depende do outro. sem a legitimação do crédito na instância admi-
nistrativa – dando-se oportunidade de defesa ao contribuinte –, não 
há cobrança do imposto no judiciário, e sem a fase final de cobrança 
pelo poder judiciário, em que são exigidas garantias do contribuinte 
para que ele se defenda, e é possibilitado à Fazenda penhorar os bens 
do contribuinte, o débito fiscal legitimado no processo administrativo 
não teria como ser cobrado.

como visto, o processo administrativo e o processo judicial consti-
tuem o meio que o estado dispõe para cobrar o imposto. É através 
desses dois procedimentos que o tributo é formalizado e passa a ser 
“cobrável”, ou seja, o imposto é transformado em um documento 
escrito, sem o qual não existe e não pode ser cobrado. seguindo a 
“documentação” do imposto, todos os atos do processo – defesa, pro-
vas, decisão, recursos, requerimentos, perícia – devem ser escritos, e 
com base neles é que o processo, administrativo ou judicial, deve ser 
decidido. essa necessidade de “documentar” a cobrança do imposto 
revela uma característica das práticas processuais observadas: de que 
tudo seja feito por escrito, de que tudo seja registrado, permitindo a 
retenção das informações utilizadas nos processos.

segundo Goody, a escrita tem duas funções principais: 

uma é o armazenamento de informações, que permite comunicar 
através do tempo e do espaço, e fornece ao homem um processo de 
marcação, memorização e registro; [a outra], ao assegurar a passagem 
da esfera auditiva à visual, [permite] reexaminar, reordenar, retificar 
frases e até palavras isoladas (GoodY apud le GoFF, 1996, p. 433).

assim, os fatos que originam o processo, após passarem por uma 
fase de “produção” quando é determinada a forma como nele serão 
inseridos – como estarão descritos, o que se vai escrever, que fatos 
serão privilegiados em detrimento de outros etc. –, uma vez escritos, 
são imutáveis e servirão de base para a sustentação da acusação fiscal, 
assim como para a defesa do contribuinte, que tentará explorá-los da 
forma que melhor lhe convier.

a “informalidade” do processo administrativo e a “formalidade” do 
processo judicial tratam justamente da forma de inserção nos autos 



desses “documentos” escritos, ou seja, enquanto no processo adminis-
trativo há uma flexibilidade maior nesse aspecto, no processo judicial 
existe uma rigidez temporal para a prática dos “atos processuais”, a 
ponto de serem consideradas “verdadeiras” as alegações de uma parte 
se não forem contestadas pela outra, por escrito, no prazo estipulado 
em lei, daí o princípio da “verdade formal”. a diferença está na pos-
sibilidade de organização, manipulação e acréscimo de documentos 
aos autos, o que amplia ou reduz as possibilidades de argumentação 
do contri buinte ou da fiscalização. 

le Goff observa que “documento não é qualquer coisa que fica por 
conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 
as relações de forças que aí detinham o poder” (le GoFF, 1996, p. 
545). conforme já visto, tanto o processo administrativo como o 
processo judicial percorrem órgãos do poder executivo e do poder 
judiciário onde atuam representantes dos contribuintes (como con-
selheiros ou advogados), representantes do estado (também como 
conselheiros, fiscais ou procuradores da Fazenda nacional), e pessoas 
“imparciais” como os juízes que decidem os processos judiciais. 
dessa forma, não é possível analisar isoladamente os processos, ou os 
documentos neles contidos, sem levar em conta a atuação dos agentes 
que participaram na sua criação e as relações existentes entre eles.

o caminho para a cobrança do imposto, em parte, é traçado pelo rumo 
que tomam os documentos que compõem os autos do processo. en-
tretanto, isso não significa que as decisões administrativas e judiciais 
sobre a cobrança do tributo efetivamente baseiem-se exclusivamente 
no que está escrito no processo. como demonstrarei nos próximos ca-
pítulos, esses “documentos” tanto podem ser manipulados, como sua 
apropriação é sempre contextualizada e interpretada pelos mediadores 
que participam do processo, como juízes e advogados. a intervenção 
desses agentes vai transformando os autos até sua decisão final, e é 
esse caminho, combinando o que “está nos autos” com “quem está 
por trás dos autos”, que deve ser analisado para desvendar o que é a 
nossa “justiça fiscal”.





“ACUSAÇÃO fISCAL”: A 
PRESUNÇÃO DE CULPA DO 
CONTRIbUINTE

Resumindo, sob uma forma um tanto simplista, mas no fundo ri-
gorosamente verdadeira, pode-se dizer que em matéria tributária o 
estado tem todos os direitos, e o contribuinte somente aqueles que 
o estado expressamente consentir em lhe atribuir, por um processo 
de autolimitação.

Rubens Gomes de sousa

a análise do processo judicial ou administrativo de cobrança de im-
postos a partir do seu início, ou seja, da “acusação fiscal”, permite 
revelar códigos e valores que permeiam as instituições e os proces-
sos de administração de conflitos, mostrando como opera o sistema 
jurídico em nossa sociedade. 

conforme visto no capítulo anterior, tanto o processo administrativo 
como o processo judicial para a cobrança de imposto têm a iniciativa 
do ministério da Fazenda, seja ele representado administrativamente, 
pelos fiscais da secretaria da Receita Federal, ou judicialmente, pelos 
procuradores da Fazenda nacional. 

a participação do contribuinte durante a fiscalização se restringe 
ao fornecimento de informações ou documentos, os quais são pre-
viamente solicitados pelos fiscais através de intimações. os fiscais 
de imposto de renda analisam e selecionam os fatos que julgam 
suficien tes para apurar se é devido imposto ou não, em caso positivo, 
a cobrança é formalizada através do “auto de infração”. a partir desse 
momento é que o contribuinte passa a ter a faculdade de defender-se 
para provar que não deve o imposto, isto é, a sua “inocência”. 

a inscrição em dívida ativa da união, de acordo com a lei de 
execuções Fiscais, é presumidamente líquida (cobrável) e correta, 
ou seja, quando um débito fiscal é incluído na dívida ativa, ele é 
considerado um fato verdadeiro, cabendo ao contribuinte provar o 
contrário. apesar de sua presunção ser considerada relativa e poder 



ser contestada por prova inequívoca que o “executado”1 apresente, o 
mesmo só poderá defender-se apresentando uma garantia2 de que a 
Fazenda receberá seu crédito. 

nos dois procedimentos é o contribuinte que deve provar sua “inocên-
cia”, e não a Fazenda que deve provar a “culpa” que lhe é atribuída. 
a análise de seis autos de processos administrativos de cobrança de 
imposto de renda de pessoa física permitiu constatar essa prática, na 
qual a cobrança feita unilateralmente pelo agente fiscal é tida como 
uma “verdade” e o contribuinte é quem deverá provar o contrário. 

no primeiro deles foi enviada uma intimação para o contribuinte 
requerendo que fosse apresentada sua declaração de rendimentos de 
determinado ano, o que supostamente os fiscais da Receita Federal 
deviam possuir. esse procedimento demonstra que os fiscais já tinham 
conhecimento de um fato anterior – que o contribuinte não havia 
apresentado declaração do imposto de renda – antes de iniciarem a 
ação fiscal. além disso, consta dos autos uma “Relação de adquiren-
tes de veículos” fornecida à Receita Federal por uma revendedora de 
automóvel, na qual consta o nome do contribuinte fiscalizado, o que 
leva a crer que foi a partir dessa listagem que os fiscais iniciaram sua 
investigação.

o contribuinte respondeu à intimação, logo após tê-la recebido, com 
uma declaração informando que não apresentara a declaração de 
Rendimentos porque não se enquadrava em nenhum dos critérios esta-
belecidos por lei para tanto. oito meses depois, sem ter sido requerida 
mais nenhuma informação ao contribuinte, foi “lavrada a notificação 
de lançamento” em decorrência de “omissão de rendimentos tendo 
em vista acréscimo patrimonial a descoberto, evidenciando a renda 
auferida e não declarada”, ou seja, foi formalizada a cobrança do 
imposto por considerar a fiscalização que o contribuinte havia rece-
bido rendimentos que não tinham sido declarados e sobre os quais 
não tinha sido pago imposto de renda. note-se que o contribuinte 
não tinha conhecimento que o fiscal dispunha de informações sobre 
a aquisição de veículos, o que ele só passou a saber quando teve 
ciência da cobrança.

1 o “executado” é o contribuinte que sempre é réu no processo de execução fiscal, pelo qual 
a Fazenda Pública cobra suas dívidas.

2 essa garantia pode ser o depósito em dinheiro, em uma conta judicial, a penhora de um bem 
imóvel ou a apresentação de fiança bancária, sempre no valor do débito discutido.



em outros quatro processos o procedimento fiscal foi exatamente 
o mesmo, foi enviada uma intimação ao contri buinte solicitando 
informações sobre sua declaração de Rendimentos, e não havendo 
resposta, foram igualmente lavradas “notificações de lançamento” 
por “omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimo-
nial a descoberto, evidenciando a renda mensalmente auferida e não 
declarada”. deve ser notado que, em um dos processos, o documento 
formalizado foi o “auto de infração” e, em outro, sequer houve a 
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos. 

nos autos do sexto processo analisado, o procedimento fiscal para 
apurar o imposto devido foi diferente, mas obedeceu aos mesmos 
princípios. o contribuinte apresentou sua declaração de Rendimen-
tos, na qual havia apurado que receberia restituição dos valores de 
imposto de renda pagos. como não teve notícia da sua restituição, 
o contribuinte dirigiu-se ao órgão da secretaria da Receita Federal e 
acabou tendo conhecimento de que os dados declarados haviam sido 
modificados automaticamente pela Receita Federal, e ao invés de 
receber uma restituição o contribuinte deveria pagar imposto. após 
tomar conhecimento de que devia imposto é que o contri buinte pôde 
contestar a cobrança, apresentando a documentação que comprovava 
os dados informados em sua declaração de Rendimentos.

o procedimento administrativo para a apuração e a cobrança do 
imposto de renda devido pelos contribuintes, parte da presunção de 
que o contribuinte recebeu rendimentos em valores superiores aos 
informados à Receita Federal. a atuação da fiscalização não é para 
verificar ou conferir os dados informados pelo contribuinte,3 mas 
inicia-se com a obtenção prévia de documentos que indicam ter o 
contribuinte omitido rendimentos em sua declaração e, conseqüen-
temente, pago menos imposto de renda. depois de formalizada a 
cobrança é que o contribuinte pode defender-se.

na fase judicial de cobrança de impostos federais pude encontrar a 
mesma sistemática, na qual o contribuinte primeiro é acusado e depois 
pode defender-se. essa fase é a conti nuação do processo administra-
tivo, e com base nos elementos apurados nele é que será iniciado no 

3 os processos analisados são de pessoas físicas, para os quais a fiscalização, visando à confe-
rência das informações da declaração de Rendimentos, é rara, acontecendo apenas em casos 
onde há uma denúncia ou torna-se público algum fato que indique que o contribuinte não 
declarou todos os rendimentos recebidos. ao contrário, na fiscalização de pessoas jurídicas 
(empresas, etc.), existe a fiscalização para conferência dos dados declarados à Receita Federal.



Poder judiciário, por iniciativa da Procuradoria da Fazenda nacional, 
o processo de execução fiscal.

um exemplo de como o processo administrativo e o processo judi-
cial de cobrança de impostos seguem uma mesma sistemática pode 
ser visto no tratamento dado à cobrança de débitos “suspensos” por 
medidas judiciais, ou por recursos em âmbito administrativo. nesses 
casos, ocorrem três procedimentos distintos que impedem que a Re-
ceita Federal ou a Procuradoria da Fazenda nacional prossigam com 
a cobrança: o contribuinte discute judicialmente a legitimidade da 
cobrança de um tributo e enquanto durar o processo ele deposita em 
uma conta judicial o valor que estava sendo cobrado; o contribuinte 
obtém uma “medida liminar”4 para não pagar o tributo enquanto 
está discutindo judicialmente a validade da cobrança; ou, ainda, o 
contribuinte apresenta um recurso administrativo contra a cobrança 
feita pela Fazenda nacional. 

conversando com um funcionário do alto escalão do ministério da 
Fazenda, ele me contou que certa vez a Receita Federal identificou 
que havia uma grande quantidade de débitos que se encontravam 
formalizados para a cobrança, mas não poderiam ser cobrados 
porque estavam “suspensos”, dependendo de decisões definitivas 
em processos administrativos ou judiciais. a decisão dos processos 
que suspendiam a cobrança dos débitos, na maioria das vezes, já 
havia sido predeterminada pela manifestação do supremo Tribunal 
Federal, declarando inconstitucional a cobrança dos tributos, ou por 
Resoluções do senado Federal que suspenderam a execução das leis 
que criavam os mesmos.

mesmo dispondo de tais informações e sabendo que muitos débitos 
eram efetivamente indevidos, a Receita Federal enviou a relação 
dos mesmos para a Procuradoria da Fazenda nacional, a fim de que 
essa procedesse à inscrição em dívida ativa da união e posterior 
“cobrança amigável” ou judicial dos mesmos. a Procuradoria da 
Fazenda nacional ajuizou aproximadamente 20 mil execuções fiscais 
para a cobrança desses débitos, conforme me relatou um juiz quando 

4 de uma forma simplista, a “medida liminar” é uma decisão judicial que garante que a “parte” 
que a requer não sofra danos patrimoniais até que o processo tenha uma decisão definitiva, 
quando o juiz entende que o direito pleiteado é plausível. quando se trata de processos 
tributários, essas medidas geralmente tem o objetivo de que os tributos não possam ser 
cobrados pela Fazenda enquanto não for decidido o processo.



conversávamos informalmente sobre o número crescente de execuções 
fiscais relativas a débitos que não eram devidos pelos contribuintes. 

a adoção desse procedimento surpreendeu os contri buintes que não 
se consideravam devedores da união, pois estavam amparados por 
medida judicial ou até mesmo já havia sido dada solução definitiva à 
questão pelo judiciário, obrigando-os a dirigir-se à Procuradoria da 
Fazenda, ou ainda, ao judiciário, para requerer o cancelamento das 
cobranças. constatou-se, ainda, que também foram cobrados débitos 
fiscais que tinham sido objeto de processos administrativos que já 
tinham sido julgados, e muitos, inclusive, encontravam-se quitados, 
fazendo com que o contribuinte fosse obrigado a comprovar essa 
situação de modo a impedir o prosseguimento da cobrança.

igualmente ao verificado no processo administrativo, a Procuradoria 
da Fazenda teve a faculdade de “acusar” os contribuintes de não 
pagarem os impostos e esses, uma vez cientes de que estavam sendo 
“executados”, tiveram que provar sua inocência, ou seja, que não 
eram devedores. em ambos os processos, administrativo ou judicial, 
apenas após a formalização da cobrança é que o contribuinte teve 
possibilidade de defesa. 

segundo aurélio Pitanga seixas Filho (1996, p. 101, grifo do autor), 
“o lançamento tributário é constituído ou criado pela vontade da 
autoridade fiscal. só que esta vontade não tem o poder de criar a dí-
vida tributária, porém, tem o dever-poder de reconhecer ou declarar 
a existência da dívida tributária. caracteriza-se como um ato jurídico 
declaratório de uma verdade”. a formalização da cobrança é vista 
como uma “verdade declarada”, e essa “verdade” é determinada 
unilateralmente pelo agente fiscal através dos dados e informações 
colhidos em uma investigação prévia da “vida fiscal” do contribuinte. 

o que deve ser notado é que a formalização da cobrança não é nego-
ciada com o contribuinte. o fiscal pede informações, documentos, e, 
às vezes, explicações sobre determinado fato e o contribuinte responde 
ou não, apresentando os documentos, as informações e explicações 
solicitadas. com base nas informações coletadas durante a fiscalização 
é que o fiscal determina se há imposto devido e o quantifica. não há 
uma defesa do contribuinte, ou “contraditório” na “construção” do 
débito fiscal, que é decidido unilateralmente pelo agente fiscal quando 
formaliza a cobrança, quando então poderá ser contestado. 



da mesma forma, quando é ajuizada uma ação de execução fiscal 
contra o contribuinte, é ele quem deverá provar, inclusive deixando 
à disposição do juízo um bem no valor que está sendo cobrado, que 
a cobrança é indevida, pois essa se presume “líquida e certa”. nos 
dois casos, o imposto é imedia tamente considerado devido: 

o Poder Público tem privilégios na relação jurídica tributária, sendo 
o maior deles o poder de império de formalizar unilateralmente o 
título representativo do seu direito, tornando líquida a sua pretensão 
através do lançamento, sem a anuência da outra parte (minaTel,  
1998, p. 117).

contestando essa afirmação, uma das pessoas por mim entrevistadas, 
que é funcionária do ministério da Fazenda, onde ocupa cargo do 
alto escalão, e que após a entrevista teve acesso ao projeto elaborado 
para o presente estudo, escreveu algumas observações nas quais se 
pronunciou da seguinte forma:

não sei se poderíamos afirmar, com absoluta segurança, que “o 
lançamento tributário, ou a consolidação do imposto é feita unilateral-
mente pelo Fisco [...] sem a possibilidade de defesa do contribuinte”, 
princípio este, como afirma a autora, “somente foi previsto para os 
processos administrativos a partir da promulgação da constituição 
Federal de 1988”.

o que me parece, é que o contraditório sempre existiu (pelo menos 
nos impostos diretos), pois o lançamento pressupõe uma série de 
formalidades, sem as quais poderá tornar-se nulo. a constituição de 
1988 formalizou o princípio, que na prática funcionava.

diria que o ato de império é relativo, pois o tributo não nasce sem 
representatividade (salvo nas ditaduras). no Brasil, mesmo nos go-
vernos de exceção, o contraditório sempre funcionou (bem ou mal).

destaque-se que procedido o lançamento, o contribuinte tem total 
e absoluta vista do processo de cobrança, conhecendo-lhe, pois, os 
fundamentos, dos quais poderá discordar, e estabelecer o contradi-
tório [...].5

o comentário feito corrobora a constatação de que o lançamento é 
unilateralmente feito pelo Fisco, pois o contraditório é percebido 
como a possibilidade de defesa do cidadão após uma acusação, e não 
como sua possibilidade de defesa, ou negociação, durante a apuração 
da “verdade” fiscal, ou seja, o imposto devido. 

5 Grifo nosso.



a observação empírica da rotina utilizada para a formalização do 
lançamento pelos agentes fiscais, já que são eles que decidem o que 
deve ser levado em consideração, ou não, para apurar se há imposto 
devido, mostra que muitas vezes estando insatisfeitos com as infor-
mações fornecidas pelo contribuinte, mesmo que delas não conste 
nenhuma irregularidade, eles têm a possibilidade de “arbitrar” o 
imposto devido. 

o arbitramento está previsto na legislação do imposto de renda para 
aplicação apenas nas pessoas jurídicas,6 sendo cabível nos seguintes 
casos: quando o contribuinte não mantiver escrituração na forma das 
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações fi-
nanceiras exigidas pela legislação fiscal; quando a escrituração revelar 
evidentes indí cios de fraudes ou contiver vícios,7 erros ou deficiên cias 
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação fi-
nanceira, inclusive bancária, ou para determinar o “lucro real”;8quando 
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros 
e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro caixa; 
quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base 
no lucro presumido; quando o comissário ou representante da pessoa 
jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua ativi-
dade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado 
no exterior; e quando o contribuinte não mantiver, em boa ordem e 
segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas, 
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lança-
mentos efetuados no livro diário.

entretanto, a possibilidade da fiscalização efetuar o arbitramento vai 
além dos parâmetros estabelecidos pela legislação. como o critério 
para adotá-lo é subjetivo, e não há um controle rígido por parte da 
Receita Federal sobre a ação da fiscalização, o procedimento é utili-
zado a partir do “julgamento” que o fiscal faz sobre as informações 
fornecidas pelo contribuinte.

6 equivalente ao arbitramento do lucro das pessoas jurídicas é o lançamento por “sinais ex-
teriores de riqueza” previsto para as pessoas físicas, quando for identificada a realização de 
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.

7 a palavra “vício” no linguajar jurídico significa defeitos ou erros.
8  segundo a legislação do imposto de renda este incidirá sobre o “lucro real”, o “lucro pre-

sumido” ou o “lucro arbitrado”, sendo cada um deles diferenciado pela forma como vai ser 
calculado.



Tive a oportunidade de acompanhar a fiscalização de uma instituição 
de educação, onde, apesar de terem sido apresentados todos os docu-
mentos e informações solicitados pelo fiscal da Receita Federal, os 
quais aparentemente estavam em ordem, foi quebrada a imunidade 
do contribuinte e arbitrado o imposto de renda devido com base no 
depoimento oral de um ex-empregado da entidade que afirmava ser 
o número de alunos inscritos na instituição superior ao informado 
e, conseqüentemente, os valores recebidos pela mesma de montante 
superior aos declarados à secretaria da Receita Federal. este episódio 
indica que o fiscal, ao proceder à verificação da situa ção fiscal do 
contribuinte, é quem vai decidir se há ou não imposto a pagar, pois 
ainda que sejam apresentados todos os documentos e informações 
por ele solicitados, tem ele a faculdade subjetiva de valorar as pro-
vas apresentadas e decidir quais serão consideradas, o que permite 
que ele utilize critérios exclusivamente subjetivos para não aceitar a 
documentação e “acusar” o contribuinte de ser devedor. 

as práticas observadas para a cobrança administrativa e judicial do 
imposto de renda permitem identificar, em primeiro lugar, como uma 
instituição “não jurídica” como a secretaria da Receita Federal obede-
ce a códigos similares àqueles encontrados nas instituições jurídicas, 
mostrando que não são exclusivos dessas, mas permeiam diferentes 
instituições de nossa sociedade. além disso, o estudo desse conflito 
entre o estado e a sociedade – o processo de cobrança de impostos – 
também explicita como se dá a relação entre ambos.

a noção de estado geralmente utilizada na elaboração de justificações 
teóricas para a cobrança de tributos é a de um estado contratualista, 
no qual existe uma adesão de toda a sociedade às normas consensu-
almente produzidas que determinam as regras de convivência entre 
seus membros. decorre daí que a cobrança de impostos estaria rela-
cionada com uma idéia de reciprocidade, em que a sociedade supre 
economicamente o estado, e este, em contrapartida, deve reverter sua 
arrecadação em benefício da sociedade (mand TTa, 1953).

no Brasil, entretanto, segundo Rubens Gomes de sousa,9 depois da 
Primeira Guerra mundial, o crescimento e a difusão do fenômeno 
tributário deveram-se ao intervencionismo cada vez mais acentuado 
do Poder Público no campo das atividades privadas, gerando a ne-

9 Rubens Gomes de sousa foi um tributarista “consagrado” (BouRdieu, 1992) no campo 
jurídico, tendo sido autor do anteprojeto do código Tributário nacional.



cessidade de criação de novos órgãos e serviços administrativos e, 
por conseguinte, a exigência de novos recursos orçamentários. outro 
determinante teria sido o abandono das noções civilistas e liberais 
quanto à natureza do imposto e à sua justificação, as quais pregavam 
a existência de um “contrato” entre o estado e os contribuintes, e 
sua substituição pelo conceito da sujeição do indivíduo ao poder im-
positivo do estado, entendido como um ato de império, e pela idéia 
da generalização da participação individual nos encargos coletivos 
da nação:

[...] o imposto não tem outro fundamento jurídico além da sujei-
ção do indivíduo ao poder financeiro do estado; por outro lado, 
o emprêgo que o estado faça do produto da arrecadação não tem 
a menor influên cia sôbre a origem e a extensão da obrigação que 
grava o contribuinte. o fundamento jurídico, ou causa, do crédito 
fiscal, re side, pois, exclusivamente, na lei; a necessidade de obter os 
meios econômicos para enfrentar as despesas dos serviços públicos 
indivisíveis constitue o motivo pré-jurídico da imposição, não a causa 
jurídica do imposto (16) (sousa, 1943, p. 15-16).

este ato de império é materializado pela atuação da administração 
ao cobrar ou lançar o imposto. o ato administrativo fiscal tem por 
objetivo determinar o crédito tributário devido pelo contribuinte, 
presumindo-se legal e realizado no interesse coletivo (sousa, 1943). 
disso decorre que o lançamento tributário, ou a consolidação da co-
brança de um imposto é feita unilateralmente pelo Fisco – a não ser 
nos casos da cobrança decorrente das declarações espontâneas dos 
contribuintes – sem possibilidade de defesa do contribuinte, devedor 
por princípio.10

da “relação contratual” entre estado e sociedade, como exposto por 
sousa, para uma relação em que o estado é imposto à sociedade, 
decorre a explicitação de uma “relação de dívida” na qual, para 
clastres, se estabelece o cerne da relação de poder, em que os de-
tentores de poder “afirmam sua realidade e provam que o exercem 
impondo àqueles submetidos a este poder o pagamento do tributo” 
(clasTRes, 1982, p. 141). o procedimento adotado para a cobrança 
de imposto, então, obedece a uma lógica impositiva, na qual existe 
uma permanente “relação de dívida” da sociedade com o estado, e 
não o contrário.

10 o  princípio do contraditório, que consiste na garantia de participação de ambas as partes no 
processo, somente foi previsto para os processos administrativos a partir da promulgação da 
constituição Federal de 1988.



assim, a forma como é feita a cobrança de impostos no Brasil – 
onde pressupõe-se que a sociedade está sempre em débito para com 
o estado, e este não deriva de uma relação contratual, mas de uma 
imposição – evidencia outras características da sua organização, bem 
como a forma como são aplicadas as regras jurídicas. na realidade, 
o que acontece não é o abandono da relação contratual entre estado 
e sociedade, mas uma superposição entre a idéia do estado contratu-
al, já que o discurso utilizado como justificativa para a cobrança de 
impostos é esse, e o estado “imposto”, que se verifica nas práticas 
de lançamento e cobrança do imposto.

Para melhor exemplificar como é vista a relação entre o Fisco e o 
contribuinte na sociedade brasileira, e até mesmo para tentar explicar 
o processo de validação da dívida tributária, vale a pena transcrever 
um trecho do Relatório Final apresentado pela comissão de Reforma 
do ministério da Fazenda:11

não há originalidade alguma na afirmativa de que, no Brasil, como 
em todos os países latino-americanos, a evasão ou a sonegação de 
imposto, longe de expor o infrator ao desaprêço público – como 
acontece na inglaterra ou nos estados unidos – antes o exalta, o 
eleva, quase o glorifica, na estima comum.

ao invés de se tornar alvo do escárnio coletivo, quem evade ou 
sonega o impôsto de renda, por exemplo, passa a ser admirado 
como expoente de sagacidade. ludibriar o Fisco é penhor seguro de 
inteligência – nunca evidência de falta de patriotismo.

eis por que os impostos brasileiros, desde os tradicionais, como 
o de importação, até os mais recentes, como o de circulação de 
mercadorias, são sonegados ou evadidos tôdas as horas, em todos 
os quadrantes do País, a despeito das medidas preventivas, de fisca-
lização e vigilância, postas em prática.

mesmo depois da lei que transformou a evasão e a sonegação em 
infrações penais (lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965), susceptíveis 
de levar o infrator às grades da prisão, o contribuinte brasileiro ainda 
não leva muito a sério os riscos que corre ao falsear declarações, a 
fim de diminuir ou até eliminar o ônus tributário a que esteja sujeito.

11 em 1963, o ministério da Fazenda, na gestão do ministro miguel calmon du Pin de almei-
da, contratou a Fundação Getúlio vargas para reorganizar “o aparelho fiscal” da união. Foi 
então instituída a comissão de Reforma do ministério da Fazenda, composta de integrantes 
do próprio ministério da Fazenda, de outros ministérios e de “especialistas estranhos aos 
quadros do serviço público” (Fundação GeTÚlio vaRGas, 1967, p. xix), tendo sido 
extinta em 14 de novembro de 1966.



somente a partir do momento em que o contribuinte pondere as 
conseqüências da evasão e da sonegação, comparando-as com as 
vantagens do cumprimento rigoroso das leis tributárias, começará a 
haver no Brasil a preocupação propicia dora daquilo a que os ame-
ricanos do norte chamam self-compliance, ou seja, a observância 
estrita e espontânea dos deveres do contribuinte, tais como itemizados 
nos textos legais.

as diligências da comissão de Reforma tiveram por inspiração a 
necessidade de levar o contribuinte a compreender, afinal, que o fisco 
federal está atingindo, no desenvolvimento de suas operações, a fase 
em que a evasão e a sonegação representam riscos reais e iminentes.

o tratamento eletrônico dos dados fiscais acaba por capacitar o fisco, 
senão nos primeiros meses, mas ao cabo de dois ou três anos, a sin-
gularizar os evasores e os sonegadores, descobrindo-os, expondo-os 
ao julgamento público e trazendo-os à barra do tribunal e, por fim, 
às grades da prisão.

os inumeráveis fraudadores contumazes do impôsto de renda, em 
futuro próximo, estarão “convertidos” à política da veracidade por 
fôrça das sanções que fatalmente recairão – como aliás, já estão 
recaindo – sôbre as cabeças de muitos dêles, graças aos recursos 
técnicos de fiscalização e contrôle adotados pelo ministério da 
Fazenda, em virtude dos instrumentos de pesquisa, comprovação 
e aferição criados pela comissão de Reforma e pelo departamento 
do impôsto de Renda.

já a partir de 1967, sonegar ou evadir o impôsto de renda deixará 
de ser evidência de agudeza intelectual, para passar a ser apenas 
prova de atraso mental (Fundação GeTÚlio vaRGas, 1967, 
p. 177-178, grifo nosso).

dessas declarações pode-se extrair a diferença entre o sistema ex-
plicitamente utilizado para a cobrança do imposto – o declaratório, 
no qual os contribuintes informam ao Fisco seu patrimônio, seus 
rendimentos, e sobre eles apuram o imposto devido sobre a renda – e 
o efetivamente praticado para sua fiscalização, o inquisitorial. 

ao contrário do sistema declaratório, em que o papel da fiscalização 
se restringe a verificar a veracidade das informações fornecidas pelos 
contribuintes, num sistema inquisitorial, parte-se do pressuposto de 
que as informações fornecidas nas declarações de rendimentos não 
refletem a real situação do contribuinte. nesse caso, a fiscalização 
é feita, preliminarmente, em segredo, para então ser formalizada a 
infração da qual o contribuinte é acusado. 



assim, a prática de “falsear declarações”, apontada no relatório da 
comissão de Reforma do ministério da Fazenda como sendo comum, 
não representa um risco para o contribuinte, já que as informações 
por ele declaradas não se presumem verdadeiras, já que a presunção 
é de sua culpa e não de sua inocência, fazendo com que mentir nas 
declarações seja “permitido”.

as afirmações da comissão de Reforma do ministério da Fazenda 
mostram, ainda, o imposto sobre a renda não apenas como um instru-
mento de controle social, mas como um instrumento repressivo,12 já 
que o papel do Fisco, além de arrecadar, é de “singularizar os evasores 
e os sonegadores, descobrindo-os, expondo-os ao julgamento público 
e trazendo-os à barra do tribunal e, por fim, às grades da prisão.”

segundo Kant de lima, as práticas processuais para administração 
de conflitos vigentes no sistema brasileiro – apesar de seu discurso 
formal igualitário e universalizante – são características de uma socie-
dade hierárquica, excludente, que enfatiza a descoberta da verdade 
sem a possibilidade de sua negociação, a solução de conflitos pela 
compensação das desigualdades, a inquisitorialidade,13 e a conciliação 
“antes da explicitação do conflito, para evitá-lo/abafá-lo (acordo); ou 
julgamento, após, para exterminá-lo pela ‘interpretação verdadeira’” 
(lima, 1995, p. 88). com efeito, nas práticas processuais de verifi-
cação e cobrança do imposto sobre a renda, podemos encontrar esses 
mesmos elementos.

existe uma verdadeira “presunção da culpa”, pois, a partir do momento 
em que o imposto é lançado (formalizada a cobrança), o contribuinte 
é tido como devedor para efeitos de controle fiscal, ficando o crédito 
tributário com a “exigi bilidade suspensa” – o que significa que não 
pode ser cobra do – nas hipóteses enumeradas no artigo 151 do código 
Tributário nacional, dentre as quais está “a reclamação e os recursos, 
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”.

12 no episódio citado no segundo capítulo deste livro, relativo à fiscalização da indústria far-
macêutica, também fica bastante claro o papel da fiscalização da Receita Federal como um 
instrumento repressivo, já que as fraudes de remédios não tinham explicitamente qualquer 
relação direta com a sonegação de impostos.

13 a inquisitorialidade, segundo Roberto Kant de lima, é o processo em que a  melhor forma 
de estabelecer a verdade e evitar conflitos se faz através de uma investigação preliminar e 
sigilosa, que valoriza explicitamente o conhecimento construído monologicamente e detido 
de forma particular, não universalmente disponível na sociedade: “quem pergunta sempre 
sabe mais do que quem responde e é deste saber que advém  a autoridade  do seu discurso.” 
(lima, 1995, p. 14).



o lançamento fiscal e, conseqüentemente, a “relação de dívida” do 
contribuinte com o estado, portanto, são construídos a partir de um 
ato hierarquicamente superior, o ato administrativo fiscal, que se 
reveste de presunção de veracidade, mostrando a inquisitorialidade 
e a desigualdade nas práticas processuais tributárias. 

da mesma forma, a condenação à “sagacidade do sonegador” e à 
prática de “falsear declarações” expressos neste manifesto, na rea-
lidade, refletem uma ideologia acusatorial do processo de produção 
da verdade, em que mentir não é permitido, contrastando com nossas 
práticas processuais inquisitoriais, nas quais mentir é possível e, até 
mesmo, um procedimento bem-vindo (lima, 1995) quando em de-
fesa própria, pois “quem cala consente”. ao mesmo tempo, pode-se 
identificar nesse discurso a utilização do imposto como uma forma de 
punição e repressão do estado, pois sua cobrança não trata apenas de 
arrecadar receita suficiente para as despesas do estado, mas apontar 
e expor publicamente os “sonegadores/infratores”, uma preocupação 
que vai muito além da arrecadação da “renda” dos contribuintes 
(miRanda, 1999).



A MEDIAÇÃO DO 
PROCESSO: A ATUAÇÃO DOS 
ADvOGADOS NA DEfESA DO 
CONTRIbUINTE

 [...] o advogado, pelo contrário, ao invés de perguntar, contava ele 
mesmo coisas ou então ficava sentado mudo à sua frente, inclinava-
-se um pouco sobre a mesa de trabalho, provavelmente por causa 
de sua má audição, puxava uma mecha de fios do meio da barba e 
baixava os olhos para o tapete, quem sabe justamente sobre o lugar 
onde K. havia se deitado com leni. aqui e ali dirigia a K. algumas 
advertências vazias, como se faz com crianças. discursos tão inúteis 
quanto tediosos, pelos quais K. não cogitava pagar nenhum tostão 
na hora de acertar as contas. depois que e o advogado julgava tê-lo 
humilhado o suficiente, em geral recomeçava a animá-lo um pouco. 
contava então que já havia ganho, no todo ou em parte, muitos 
processos semelhantes. Processos que, embora na realidade não tão 
difíceis quanto este, eram, vistos de fora, ainda mais sem esperanças. 
Tinha aqui na gaveta – e nesse ato batia em alguma gaveta da mesa 
– uma lista desses processos, mas infelizmente não podia mostrar os 
autos, já que se tratava de segredos de ofício. entretanto, a grande 
experiência que havia alcançado com todos esses processos vinha, 
é claro, beneficiar K. agora.

Franz Kafka

após descrito o caminho percorrido pelo processo de cobrança do 
imposto de renda, é necessário desvendar os agentes e mecanismos 
que atuam nele, ou seja, procurar identificar o que move o processo 
e como é determinado o ritmo pelo qual ele se move, assim como as 
técnicas que são utilizadas para determinar o rumo que deve seguir. 
Fazendo essa análise, será possível perceber como o andamento do 
processo pode ser manipulado e o que permite tal manipulação.

Para o contribuinte defender-se em um processo administrativo fiscal 
não é necessário ser “representado” nos autos do processo por um 
advogado, ou seja, não precisa contratar um advogado para defendê-lo 
da cobrança, podendo elaborar ele próprio a sua defesa escrita. essa 
característica é apontada pelos conselheiros do Primeiro conselho 
de contribuintes, por advogados e teóricos do direito, como sendo 
uma das grandes vantagens do processo administrativo, uma vez que 



o contribuinte tem acesso direto ao processo e não tem nenhum custo 
econômico para fazê-lo.

entretanto, a partir da observação de processos judi ciais, nos quais 
a representação da parte”1 por um advogado é obrigatória, e contras-
tando-os com os processos administrativos, em que pode haver ou 
não a constituição de um advogado, pude “estranhar” os processos 
administrativos e reparar a diferença na condução e no resultado dos 
processos quando há a participação de advogados.2 o advogado, além 
de ter acesso a uma gama de informações que o contribuinte não 
tem – como por exemplo, no processo administrativo, a legislação do 
imposto de renda, a jurisprudência3 do conselho de contribuintes, e 
a possibilidade de apresentação de recursos que, muitas vezes, nem 
os próprios funcionários da Receita Federal conhecem –4 pode lançar 
mão de mecanismos para determinar o tempo que durará o processo 
e que tipo de resultado quer obter. 

Para demonstrar essa hipótese farei uma análise comparativa entre 
processos administrativos que não tiveram a participação de advo-
gados5 e outros em que esses profissionais atuaram, explicitando os 
mecanismos utilizados para a defesa do contribuinte na “construção” 
dos autos e conjugando-os com as práticas adotadas “por fora” do 
processo, ou seja, mostrando o porquê dos documentos escritos e sua 
interação com as relações observadas entre os atores envolvidos no 
processo. certamente não é possível encontrar processos com fatos 
idênticos, a ponto de comparar o resultado de um e de outro, quando 
há a participação de um advogado ou não, mas é possível identificar 

1 “Parte” é o nome que geralmente se dá a alguém que seja autor ou réu em um processo, ou 
seja, que tome parte dele.

2 uso o termo advogado referindo-me àqueles cuja especialidade é o direito tributário, já 
que a participação de um advogado que não tenha experiência na área tributária pode até 
prejudicar a defesa do contribuinte.

3 a jurisprudência é a coletânea de decisões de determinado órgão de julgamento, seja ele 
administrativo ou judicial. entretanto, no direito Brasileiro, ela é meramente exemplificativa 
e não tem nenhum poder de vincular as decisões ao que foi decidido anteriormente.

4 em determinada ocasião pude presenciar um estagiário de um escritório de advocacia que 
levou à agência da Receita Federal a cópia da lei que previa a apresentação de recurso à 
câmara superior de Recursos Fiscais, para que pudesse protocolá-lo. Para a surpresa do 
funcionário, que se recusava a receber o recurso, esse existia, o que fez com que ele pedisse 
para ficar com a cópia da lei.

5 quando menciono a participação do advogado no processo, essa deve ser entendida como 
todo o acompanhamento do processo e uma atuação ativa no resultado, não limitando essa 
participação à redação de petições.



a diferença entre as técnicas utilizadas em ambos os tipos de defesa 
e sua eficácia.

a primeira participação do contribuinte na sua defesa é a “impugna-
ção”, que consiste numa petição escrita onde ele contesta a acusação 
feita pela fiscalização, e é a partir dessa contestação que se inicia o 
processo administrativo fiscal. efetivamente, é a partir da entrega 
dessa defesa que o processo ganha um número e uma capa, formando 
os autos.

em três dos quatro processos a cujos autos tive acesso, nos quais 
quem assina a defesa é o próprio contribuinte,6 a acusação formulada 
pelos fiscais da Receita Federal é de “acréscimo patrimonial a desco-
berto”, constatada pela aquisição de um veículo sem renda declarada 
suficiente para tanto. melhor explicando, os contribuintes foram au-
tuados porque não declararam a totalidade de seus rendimentos, ou 
simplesmente não apresentaram declaração de rendimentos, quando 
deveriam tê-lo feito, o que foi verificado pelos agentes da Receita 
Federal através de comprovantes de aquisição de veículos, no nome 
dos contribuintes, obtidos nas concessionárias de revenda de veículos, 
que seriam indícios de recebimento de rendimentos.

no primeiro processo analisado, a cobrança de imposto de renda 
decorre da verificação de “acréscimo patrimonial a descoberto” pela 
fiscalização – o que significa que o patrimônio do contribuinte era 
superior aos seus rendimentos – e da falta de apresentação de de-
claração de Rendimentos. a defesa escrita do contribuinte continha 
os seguintes argumentos: não apresentou declaração de rendimentos 
porque não estava obrigado por lei a fazê-lo, uma vez que não possuía 
rendimentos suficientes para tanto; quanto à aquisição do veículo, 
disse que fora através do recebimento de rescisão contratual, FGTs 
da empresa da qual fora demitido e ajuda financeira de sua esposa e 
de seus parentes que permitiram a aquisição de um veículo, o qual 
vendeu para adquirir o outro automóvel apontado pela fiscalização 
da Receita Federal como indício de “sinal exterior de riqueza”. após 
se colocar à inteira disposição das autoridades fiscais, o contribuinte 
informou que anexava à impugnação cópia da carteira de trabalho da 

6 devo salientar que, embora não acredite que algum advogado tenha efetivamente atuado 
nesses processos, os contribuintes devem ter tido algum tipo de assessoria na redação de 
suas defesas, uma vez que essas contêm alguns termos jurídicos. muitas vezes, os próprios 
auditores -fiscais da Receita Federal que atendem os contribuintes os assessoram na elabo-
ração de petições.



esposa, cópia de comprovantes de depósito em poupança, cópia de 
comprovantes de abertura de poupança, cópia dos contracheques da 
esposa, cópia da rescisão do seu contrato de trabalho, cópia da autori-
zação para movimentar o FGTs e cópia da sua certidão de casamento.

em resposta à impugnação, a delegacia de julgamento, “objetivando 
evitar futura alegação de cerceamento do direito de defesa”, determi-
nou que o contribuinte anexasse aos autos cópia da sua declaração 
de rendimentos e da declaração de sua esposa, e que comprovasse “a 
origem (documento de venda de veículo, imóvel, transações comer-
ciais etc.) e a disponibilidade econômica (extratos bancários de c/c, 
poupança e aplicação financeira) [...]” que propiciaram a aquisição do 
veículo. em atendimento a essa determinação, o contribuinte anexou 
novos documentos, cópias daqueles já apresentados e uma declara-
ção firmada por ele mesmo, relativa ao recebimento de determinada 
quantia em razão da venda de um automóvel. 

a autuação foi julgada como correta e o julgador fundamentou sua 
decisão com os seguintes argumentos:

analisando os autos, verifica-se que as alegações do contribuinte 
são desprovidas de suporte fático. os documentos anexados pelo 
impug nante não comprovam que os valores obtidos em exercícios 
anteriores foram aplicados no incremento do patrimônio. corrobora 
tal entendimento o fato da declaração de Rendimentos do ano-base 
de 1991, exercício financeiro de 1992, não informar qualquer saldo 
bancário em 31/12/91.

com efeito, a aquisição do veículo voyage perante a firma [...] 
ocorreu em 25/09/92, e os recibos de depósito de poupança do 
Banco Bradesco estão datados do ano de 1988. da mesma forma, a 
rescisão contratual, bem como o saque da conta vinculada do FGTs 
referem-se ao ano de 1989.

em resposta à intimação de fls. 30, o interessado anexou aos autos 
extratos do BaneB, cuja data mais recente se reporta ao ano de 
1989. do Banco do Brasil foram anexados o extrato do PaseP de 
distribuição de cotas em 08/08/88 e o documento de fls. 39, datado 
de 07/06/91, que não menciona valor. a declaração de venda do 
automóvel Gm/chevette, firmada pelo notificado em 28/02/92, não 
é prova suficiente da alienação do veículo, e que o respectivo valor 
foi empregado na aquisição do voyage, perante a concessionária [...].

o contribuinte recorreu ao Primeiro conselho de contribuintes uti-
lizando as mesmas alegações da sua impugnação, acrescentando que 
os documentos anexados referiam-se ao período compreendido entre 



o ano de 1988 e o ano de 1992 porque “resultou de uma economia 
juntamente com minha família, acrescida de juros de poupança que 
na época eram altíssimos”, somando o valor exato para a aquisição do 
referido veículo que era também seu instrumento de trabalho, um táxi. 
quando foi julgado o recurso no Primeiro conselho de contribuintes 
a decisão manteve a cobrança, pois “tributa-se como omissão de ren-
dimentos o incremento patrimonial não coberto pelos rendimentos 
declarados, tributáveis, não tributáveis, isentos ou tributados exclu-
sivamente na fonte”, tendo sido excluída da cobrança apenas a multa 
aplicada por atraso na entrega da declaração, por ter sido calculada 
com base num valor sobre o qual já havia sido aplicada uma multa.

em outro dos processos analisados, cuja acusação também é de “acrés-
cimo patrimonial a descoberto” caracterizado por “sinais exteriores 
de riqueza”, o contribuinte defende-se da mesma forma: alegou que 
comprara o veículo com suas “economias adquiridas ao longo dos 
cinco últimos anos, bem como dos rendimentos adquiridos como 
funcionário da Prefeitura”, que com a venda de um dos veículos 
identificados pela fiscalização é que comprara o segundo, e, por fim, 
informou que não apresentara declaração de rendimentos porque não 
estava obrigado a fazê-lo. 

com procedimento idêntico ao adotado no outro processo, a delegacia 
de julgamento, “para evitar futura alegação de cerceamento do direito 
de defesa”, determinou a intimação do contribuinte para comprovar 
as “disponibilidades existentes em conta corrente, poupança e outras 
aplicações financeiras, no final do mês anterior ao da ocorrência do 
fato gerador” e a venda de veículos. em outras palavras, a Receita 
Federal intimou o contribuinte para que esse demonstrasse a renda de 
que dispunha na época da aquisição do veículo, que, sendo compatível 
com o valor desse, comprovaria que não havia “acréscimo patrimonial 
a descoberto”. o contribuinte não respondeu à intimação, tendo sido 
julgada “procedente” a ação fiscal, porquanto os argumentos levados 
aos autos na defesa eram “insatisfatórios e destituídos de prova”. 

o contribuinte apresentou recurso ao Primeiro conselho de contri-
buintes, no qual repetiu sua argumentação anterior. com uma decisão 
idêntica à proferida no processo anteriormente mencionada, o Primeiro 
conselho de contribuintes manteve a cobrança.

o terceiro processo analisado também teve início com uma notifica-
ção de lançamento decorrente da “variação patrimonial a descoberto, 



caracterizando sinais exteriores de riqueza”. na sua defesa o contri-
buinte informa que seus rendimentos foram todos declarados e que 
foram suficientes para arcar não apenas com a aquisição do veículo 
– o qual deu origem à sua variação patrimonial –, mas também com 
seus gastos pessoais. 

após anexada a “impugnação”, o delegado de julgamento requisitou 
que fosse anexada aos autos a declaração de Rendimentos do con-
tribuinte, o que foi feito pela própria secretaria da Receita Federal. 
Feito isso, “para evitar futura alegação de cerceamento do direito 
de defesa”, o contribuinte foi novamente intimado para comprovar 
a origem de seus rendimentos, ou seja, provar documentalmente ter 
recebido os rendimentos que foram declarados. em resposta à exi-
gência, que incluía a comprovação da “origem dos rendimentos de 
atividade rural”, o contribuinte anexou aos autos seis recibos, assina-
dos por ele próprio, referentes à venda de bovinos; uma declaração 
do comprador de um veículo que havia sido vendido; o seu extrato 
bancário e o “comprovante de rendimentos pagos e de retenção de 
imposto de renda na fonte” emitido pela empresa da qual era sócio.

a delegacia de julgamento julgou correta a cobrança feita, porque 
o veículo que deu origem ao “acréscimo patrimonial a descoberto” 
foi adquirido no mês de maio, e a venda do outro veículo, cujo valor 
teria servido de suporte para a aquisição daquele, só ocorreu no mês 
de setembro. além disso, a documentação apresentada pelo contri-
buinte não foi considerada por não serem “documentos hábeis, pois 
não se revestem do devido caráter formal para serem aceitos como 
documentos comprobatórios”.7

dessa decisão o contribuinte recorreu ao Primeiro conselho de con-
tribuintes, argumentando que 

na referida decisão o sr. delegado menciona que os documentos não 
são hábeis e alegação destituídas de provas não produzem efeito. 
acredito que o mesmo exagerou quando da análise dos documentos, 
dando-lhes o conceito de não idôneos, pois, estes demonstram a 

7 não existe nenhuma regra explícita que determine quais documentos são válidos para 
comprovar os fatos alegados pelo contribuinte, mas geralmente são aceitos documentos 
“oficiais”, como notas fiscais, cópias de cheques, extratos bancários, escrituras públicas etc. 
segundo Rezende Filho (apud silva Filho, 1956, p. 145), a documentação apresentada 
não deve conter “vícios”, como emendas, rasuras, entrelinhas, borrões e cancelamentos, 
mas a aceitação dessa depende do julgamento subjetivo de quem vai decidir se a cobrança 
é válida ou não.



realidade, portanto, não possuo nenhum outro que venha a cumprir 
caráter formal. 

o Primeiro conselho de contribuintes, por sua vez, manteve a cobran-
ça fundamentando-a na falta de comprovação da origem dos recursos.

no quarto processo, a cobrança originou-se na revisão eletrônica da 
declaração de rendimentos do contribuinte. na primeira participação 
escrita do contribuinte no processo, informa que, como ainda não 
havia recebido sua restituição do imposto de renda, dirigiu-se até a 
agência da Receita Federal, quando teve conhecimento de que devia 
imposto. então, considerando que esta informação não estava correta, 
já que a declaração de rendimentos apontava imposto a restituir e não 
a pagar, requisitou a liberação da restituição. em resposta, foi enviada 
nova notificação da cobrança para o contribuinte, a qual ele contestou:

1. os valores constantes na notificação não conferem com os in-
formativos de rendimentos anexados na referida declaração, vide 
xerox anexa.

2. as despesas médicas não foram consideradas, porém segue anexo 
informativo do seguro saúde comprovando a dedução informada.

obs. existe uma diferença de [...] ufirs em decorrência da [...] não 
ter enviado o demonstrativo de reembolso das consultas.

assim sendo solicito as devidas retificações, bem como a liberação 
da minha restituição.

na decisão, a delegacia de julgamento manteve parte da cobrança 
feita, levando em consideração as despesas médicas e confirmando 
o valor dos rendimentos tributáveis como aqueles constantes dos do-
cumentos anexados à defesa. o contribuinte recorreu dessa decisão, 
solicitando a dispensa da aplicação da multa e dos juros, “uma vez 
que em nenhum momento houve intenção de sonegação por parte do 
contri buinte”,8 continuando seu recurso com as seguintes alegações:

o problema só existiu devido ao fato do informativo de Rendimentos 
estar errado. nesta data me dirigi à delegacia da Receita para efetuar 
o pagamento do imposto devido, quanto então tomei conhecimento 
da multa aplicada, porém, julgo que não posso ser penalizado por 
um erro cometido pela empresa que forneceu o documento base. se 
na declaração de imposto de Renda não constava os valores reais foi 
porque não percebi que o informativo de rendimentos estava errado.

8 Grifo nosso.



a decisão do Primeiro conselho de contribuintes cancelou toda a 
cobrança, entretanto, não o fez considerando corretos os argumen-
tos do contribuinte, mas sim em obediência a uma norma interna da 
secretaria da Receita Federal que determinava o cancelamento de 
todas as cobranças que se tivessem originado em “revisão eletrônica 
de dados”,9 porque a cobrança feita dessa forma não obedecia às 
formalidades previstas na legislação, ou seja, porque não continha a 
assinatura do auditor-fiscal responsável pela cobrança e a descrição 
da infração cometida pelo contribuinte.10

em todos os processos descritos, as defesas apresentadas pelos contri-
buintes – “impugnação” e “recurso” – não continham mais do que duas 
páginas, e as alegações feitas para o cancelamento da cobrança ficaram 
restritas à apresentação de documentos que deveriam comprovar o erro 
da mesma, utilizando algumas vezes de argumentações, tais como “a 
ajuda da família para comprar o veículo” e a falta de “intenção” de 
sonegar o imposto, como formas de fazer uma aproximação emocional 
e comover quem fosse julgar o processo. entretanto, todas as decisões 
examinadas se basearam exclusivamente nos documentos anexados ao 
processo, analisando se os mesmos eram “formalmente” aceitáveis.

esses processos mostram, em primeiro lugar, que o contribuinte, ou o 
“não-especialista”, não dispõe de informações técnicas que permitam 
“argumentar” com quem está cobrando o imposto, ou seja, não tem 
como fornecer argumentos ao julgador para discutir uma tese que 
9 a “revisão eletrônica de dados” consiste na verificação dos dados informados pelos 

contribuintes em suas declarações por meio de um programa computadorizado. Por meio 
dessa “checagem”, as informações fornecidas pelos contribuintes são cruzadas com outras 
informações, como, por exemplo, a declaração dos empregadores sobre o valor do “imposto 
retido na fonte” dos empregados. com a comparação desses dados, a Receita Federal busca 
encontrar falhas ou erros nas declarações de rendimentos dos contribuintes. se encontrada 
uma diferença de imposto a pagar, automaticamente é emitida uma “notificação de lança-
mento”, na qual é cobrado do contribuinte o imposto e a multa pelo atraso no pagamento do 
mesmo. se o contribuinte não concordar com a cobrança, deve procurar a Receita Federal 
para provar que as informações fornecidas estão corretas. apesar de ser um programa de 
controle de informações “eletrônico”, sobre o qual não deveria haver nenhuma subjetividade 
na análise das declarações, certa vez, um funcionário da Receita Federal contou-me que os 
contribuintes que declaravam ter pago impostos no exterior tinham sempre seu imposto 
modificado, e que isso os obrigava a entrar em contato com a Receita Federal, quando então 
era feita uma verificação manual dos dados declarados.

10 atualmente, quando é feita a “revisão eletrônica de dados” e verifica-se o pagamento de 
menos imposto do que o devido, a notificação de lançamento emitida é assinada por um 
auditor-fiscal, e contém a descrição resumida da infração e os dispositivos legais que foram 
violados, preenchendo todas as formalidades legais e impossibilitando que seja anulada por 
esse motivo.



possa ser favorável ao cancelamento da cobrança. o contribuinte 
simplesmente apresenta os fatos – situações concretas que ele con-
sidera relevantes para demonstrar que o imposto não é devido – sem 
a preocupação de “conhecer” quem apreciará sua defesa, ou saber 
para quem está escrevendo.

segundo Perelman (1987, p. 234-235), uma argumentação deve ser 
necessariamente situada e, para ser eficaz, exige um contato entre 
sujeitos, 

é necessário que o orador (aquele que apresenta a argumentação 
oralmente ou por escrito) queira exercer mediante o seu discurso 
uma ação sobre o auditório, isto é, sobre o conjunto daqueles que 
se propõe influenciar. Por outro lado, é necessário que os auditores 
estejam dispostos a escutar, a sofrer a ação do orador, e isto a pro-
pósito de uma questão determinada. 

o contribuinte, quando elabora sua própria defesa, não estabelece esse 
contato com seu auditório porque o desconhece, é um universo do 
qual não faz parte. o advogado, ou o especialista, por sua vez, quando 
planeja a estratégia de defesa do seu cliente, tem conhecimento de que 
deve estabelecer uma discussão contra os argumentos do Fisco que 
basearam a cobrança, sabendo com quem vai “argumentar”. 

além disso, o advogado tem acesso a mecanismos de manipulação 
e controle do processo que, muitas vezes, determinam outros fatores 
essenciais à sua solução, como o tempo de sua duração. caso deseje 
que o processo se prolongue, o advogado pode anexar a sua defesa uma 
infinidade de documentos que, apesar de não terem relevância para a 
discussão, farão com que as “autoridades julgadoras” desanimem de 
analisá-lo e demorem a julgá-lo. outro “recurso” é a apresentação de 
uma defesa que “desvie a atenção” da autoridade julgadora de primeira 
instância para um ponto irrelevante do processo, fazendo com que 
os argumentos relevantes utilizados pelos fiscais para fundamentar a 
cobrança sejam fragilizados no julgamento.

o advogado tem acesso a uma gama de conhecimentos técnicos, 
jurídicos e práticos que o contribuinte não tem, possibilitando-lhe 
acompanhar todas as fases e manipular o rumo do processo. um 
conselheiro do conselho de contribuintes entrevistado narrou uma 
situação em que o contribuinte preferiu defender-se ele mesmo em 
vez de contratar um advogado para representá-lo, o que acabou re-
sultando na decisão desfavorável ao contribuinte, em razão de uma 



informação errada fornecida por um funcionário do próprio conselho 
de contribuintes:

uma vez eu estava explicando para um cidadão, que estava muito 
aborrecido, eu estava substi tuindo a presidenta que estava doente, não 
pode comparecer. e ele estava muito aborrecido porque se informou 
quanto ao processo dele, se estaria na pauta ou não. disseram que não 
estava na pauta. no dia seguinte ele foi lá e soube que o processo tinha 
sido julgado. aí queria falar com a presidenta de qualquer maneira. 
ela não estava, então queria falar comigo de qualquer jeito. Fui lá 
recebi-o, como eu faço com todas as pessoas, com a maior atenção 
possível, e eu falei para ele:

olha, o senhor me desculpe, mas o senhor sabe que não se confia 
numa informação que se tomou no telefone, para isso existe a pauta 
de julgamento, os processos são publicados, a pauta é publicada, o 
senhor tem que acompanhar é pelo diário oficial, não é pelo telefone. 
Porque se alguém lhe dá uma informação errada, o seu direito vai 
ser prejudicado. o senhor como advogado deve saber perfeitamente 
que o senhor tem que se orientar pela pauta.

não, eu não sou advogado.

e eu disse:

ah, o senhor não é advogado?

não, eu não sou advogado, eu sou o contribuinte. 

e o senhor não constituiu advogado? 

não, eu não preciso de advogado, eu mesmo resolvo os meus pro-
blemas.

olha, o senhor está enganado. 

não, eu não preciso de advogado. 

eu acho que o senhor precisa. quer ver como precisa?

quero.

o senhor perdeu o prazo, seu advogado não teria perdido, dificilmente 
seu advogado iria se orien tar por telefonema ao invés de acompanhar 
pela pauta.

e é nessas pequenas coisinhas que eu acho que o contribuinte deve 
constituir advogado. Porque depois, não tem mais jeito. ele pode 
até comprovar que um funcionário deu uma informação errada a 
ele, mas isso não vai favorecê-lo porque é através da publicação no 
diá rio oficial, que considera que está em pauta.



o advogado interage com o processo, produzindo “documentos” es-
critos, como petições e provas, que serão complementados com seus 
conhecimentos práticos para o acompanhamento do processo e por 
meio de intervenções orais junto aos julgadores. É essa conjunção de 
fatores que permite ao advogado conduzir o processo de acordo com 
os interesses de seus clientes.

a diferença entre os processos cuja defesa é feita por advogados e 
aqueles nos quais os próprios contribuintes se defendem é perceptível 
quando se faz a análise de alguns de seus aspectos: a redação utiliza-
da nas petições, a forma como são tratados os dados e informações 
constantes dos autos, o “caminho” percorrido pelo processo e o tempo 
decorrido na sua tramitação. 

Para fazer parte dessa análise, utilizei um processo de cobrança de 
imposto de renda julgado pelo conselho de contribuintes em 1926, 
cujas petições e decisões foram publicadas no mesmo ano, pela 
delegacia Geral do imposto sobre a Renda, o que permitiu a análise 
das intervenções escritas feitas nele. a importância desse processo 
está justamente no fato de seus textos (petições, pareceres e decisões) 
terem sido elaborados por advogados e autoridades do ministério da 
Fazenda incumbidos de julgar processos, e o acesso a eles ter sido 
tornado público, tendo em vista que os autos de processos adminis-
trativos são sigilosos, ao contrário dos processos judiciais cujo sigilo 
tem de ser decretado pelo juiz.

após uma decisão da delegacia do imposto sobre a Renda desfa-
vorável ao contribuinte sobre determinada matéria, o processo foi 
remetido ao conselho de contribuintes com o recurso do contribuinte, 
não tendo o mesmo sido apreciado em razão de ter sido apresentado 
fora do prazo. afora isso, o conselho de contribuintes resolveu que 
o processo deveria ser devolvido à delegacia do imposto de Renda 
para que essa se pronunciasse sobre outra matéria que geraria cobran-
ça de imposto de renda. os agentes do Fisco, então, dirigiram-se ao 
estabelecimento do contribuinte, onde seu superintendente prestou 
declarações orais sobre o assunto, as quais foram transcritas pelo 
“collector” e pelo “escrivão da Primeira collectoria”. após tais de-
clarações, encontra-se o parecer emitido pelo delegado do imposto 
sobre a Renda, no qual opina que os valores – objeto da discussão 
– não devem ser tributados pelo imposto de renda.

É no parecer do delegado que é possível identificar a participação 
de especialistas. ao opinar sobre a questão suscitada no conselho 



de contribuintes, o delegado “desfia” diversos argumentos para jus-
tificar sua posição de não tributar os valores sobre os quais pairava 
a dúvida. dentre esses argumentos, está a interpretação de determi-
nado dispositivo do Regulamento do imposto de Renda da época, a 
justificativa de que, caso fossem considerados tributáveis os rendi-
mentos, o imposto não seria imediatamente cobrável, mas só depois 
da ocorrência de determinado fato e que os rendimentos – objeto da 
discussão – não estavam classificados como “renda tributável”, e 
portanto, não eram tributáveis. Para validar seu posicionamento, o 
delegado anexou às suas informações quatro pareceres elaborados por 
advogados “consagrados”, nos quais as conclusões são exatamente 
iguais à sua, inclusive citando as mesmas fontes teóricas. nesses 
pareceres, os advogados argumentam sobre a “natureza jurídica” dos 
valores sobre os quais se discute a incidência do imposto. ao fazer 
essa avaliação, são utilizadas teorias jurídicas, comparações com o 
direito de outros países e interpretações da lei. Todos eles, ainda que 
usando argumentos diversos, são unânimes em afirmar que os valores 
não constituem “renda” e não devem ser tributados.

o que se extrai daí é que o delegado aceitou a argumentação escrita 
dos advogados reproduzindo sua linha de raciocínio para opinar sobre 
a ilegitimidade da cobrança do imposto. apesar de não ser possível 
avaliar a mediação oral exercida pelos advogados, os pareceres evi-
dentemente deram subsí dios jurídicos para que o delegado opinasse 
a favor do contribuinte. 

isso foi confirmado na entrevista de um membro do Primeiro conse-
lho de contribuintes, que afirmou ser a defesa escrita um diferencial 
para o julgador, em resposta a minha pergunta sobre a diferença entre 
processos em que havia a atuação de advogados e aqueles nos quais 
o próprio contri buinte se defendia:

a gente sente isso com a defesa escrita. a intervenção, a sustenta-
ção oral, excepcionalmente, ela modifica a decisão, porque você já 
estudou muito aquilo, a gente estuda muito o processo. então, você 
já está praticamente com tudo esgotado. aí pode na sustentação 
oral vir uma coisa que abale a sua convicção, mas é muito pouco 
comum. nesses casos, quando vem, alguém pede vista, às vezes até 
o próprio relator levanta “ah! Tenho que pensar mais nisso”, alguma 
coisa assim. mas, agora, uma boa defesa escrita, isso realmente ajuda 
muito, faz muita diferença. 



em outros três processos de cobrança de imposto de renda de pessoa 
física, nos quais atuaram advogados, a defesa escrita é bem diferente 
daquela feita pelos contribuintes. as petições de defesa apresentadas 
têm entre 17 e 21 páginas, e a argumentação escrita segue uma ordem 
definida, pela qual, em primeiro lugar, são apresentados os dados 
do contribuinte – nome, endereço, inscrição no cadastro de pessoas 
físicas –, em seguida vem a demonstração de que a “impugnação” foi 
feita no prazo permitido pela lei, a descrição dos fatos que levaram 
à cobrança do imposto e as alegações do direito do contribuinte para 
o não-pagamento do imposto cobrado. no final da petição, o contri-
buinte requer que as cobranças sejam canceladas.

o primeiro desses processos teve origem em um auto de infração que 
concluiu ter o contribuinte omitido rendimentos pela constatação de 
um patrimônio incompatível com a renda por ele declarada “caracte-
rizando sinais exteriores de riqueza”. a fiscalização também quebrou 
o sigilo bancário desse contribuinte e cobrou imposto de acordo com 
a movimentação financeira de suas contas bancárias. 

a defesa apresentada pelo advogado do contribuinte alegou que a 
quebra de sigilo bancário era ilegal e, portanto, a cobrança estava 
“contaminada” por estar baseada em prova ilícita; que a cobrança 
contrariava determinado dispositivo legal que, com base nas decisões 
do supremo Tribunal Federal, considerava ilegais as cobranças de 
imposto de renda feitas com base em depósitos bancários; que era 
inviável a cobrança de tributos baseando-se na presunção de que o 
contribuinte teve rendimentos que não declarara em razão de sua 
movimentação financeira bancária. no fim da defesa, o advogado 
citou decisões do Primeiro conselho de contribuintes e de tribunais 
judiciais que corroboraram suas alegações, requerendo, caso fosse 
julgada válida a cobrança, a exclusão da cobrança de juros calculados 
com base em determinado índice.

a decisão da delegacia de julgamento cancelou a parte da cobrança 
feita com base nos extratos bancários do contribuinte, por considerar 
que esse procedimento “só é admissível quando ficar comprovado 
o nexo causal entre o depósito e o fato que representa a omissão de 
rendimentos”. no texto, o julgador relata os fatos nos quais a cobran-
ça se fundamentou e, antes de concluir a decisão, rebate um a um 
os argumentos da defesa, acatando apenas aquele que dizia respeito 
à impossibilidade de cobrança de imposto de renda com base em 



depósitos bancários. Para fundamentar a decisão, foram transcritos 
trechos de leis e acórdãos do Primeiro conselho de contribuintes. o 
contribuinte não recorreu dessa decisão e resolveu pagar o imposto 
remanescente que montava, aproximadamente, a 20% da cobrança 
original. 

o segundo processo estudado também diz respeito à cobrança de im-
posto de renda de pessoa física, em virtude de acréscimo ocorrido no 
patrimônio do contribuinte em determinados anos, em valor superior 
aos rendimentos por ele declarados no mesmo período, e por falta de 
recolhimento de imposto devido sobre o lucro obtido com a venda de 
um imóvel. a acusação fiscal faz uma análise mensal detalhada dos 
gastos do contribuinte e de sua renda, levando em consideração os 
documentos relativos à aquisição e venda de bens móveis e imóveis, 
os valores depositados em contas bancárias e aqueles declarados 
como rendimentos. 

em sua defesa, o contribuinte explicou que não pagara imposto sobre 
a venda do imóvel por não ter obtido lucro com a operação, uma vez 
que o valor de venda do imóvel utilizado pela fiscalização para cobrar 
o imposto, constante da escritura pública, era superior ao efetivamente 
recebido, que estava registrado em um contrato particular firmado 
com o comprador do imóvel e que o registro de valor superior ao 
praticado decorria do pedido de financiamento feito pelo comprador. 
o contribuinte também contestou a “evolução patrimonial” feita pela 
fiscalização, refazendo os cálculos constantes do auto de infração e 
apontando erros, como a não-inclusão dos juros e a correção monetária 
incidentes sobre os valores depositados em poupança. no final de sua 
“impugnação”, o contribuinte alega que sua defesa foi “cerceada” por 
não ter recebido cópia integral dos autos do processo, mas apenas 
cópia do “auto de infração”, e pela exigüidade do prazo de 30 dias 
para sua apresentação.

a cobrança foi parcialmente cancelada pela decisão da delegacia 
de julgamento, que considerou alguns dos cálculos da “evolução 
patrimonial” apresentados pelo contribuinte corretos, rechaçando, no 
entanto, todas as outras alegações por ele apresentadas. além disso, 
o julgador considerou uma norma interna da secretaria da Receita 
Federal que modificava a forma de cálculo do imposto devido pelo 
contribuinte quando esse fosse apurado mensalmente, e outra que 
reduzia a multa aplicada.



o contribuinte recorreu dessa decisão ao Primeiro conselho de con-
tribuintes, requerendo o cancelamento total da cobrança. no recurso, 
o contribuinte reitera a argumentação apresentada em sua defesa, 
acrescentando a citação de várias decisões do Primeiro conselho de 
contribuintes que confirmavam suas alegações e a transcrição de 
trechos de livros teóricos sobre as questões discutidas. o contribuinte 
também anexou à petição os documentos que comprovavam seus 
argumentos. 

um fato curioso é que, no início de seu recurso, o contribuinte fez 
um “intróito” sobre sua lisura, afirmando que 

sempre primou no cumprimento das suas obrigações nos campos 
econômicos, sociais, financeiros e na sua vida profissional. Pautando 
seus atos na tricotomia: da honestidade, da moral e da retidão, o que 
conseqüentemente, exigem a retribuição com o respeito e com a 
estima dos que lhe cercam ou dos que o tomam como exemplo. [...] 
em todos esses anos, na condição de declarante ou de contribuinte 
sempre primou no cumprimento das exigências fiscais, quer na 
apresentação dos ajustes econômicos, como na posição de pagador, 
recolhendo aos cofres do erário Público os seus impostos. 

nessa petição, o advogado do contribuinte utilizou na sua argumen-
tação tanto os saberes técnicos a que tem acesso – conhecimento da 
legislação, de teorias e de decisões ante riores dos órgãos que vão 
julgar o recurso –, como argumentos morais – a “lisura do contri-
buinte” –, para convencer os julgadores. 

o Primeiro conselho de contribuintes cancelou parte da cobrança, 
aceitando o argumento de que o valor de venda do imóvel era aquele 
registrado no contrato particular de compra e venda, e não o constante 
da escritura pública, e retificando, mais uma vez, o cálculo para a 
apuração mensal do imposto feito pela fiscalização. 

o terceiro processo analisado teve início de forma distinta dos demais, 
ao invés de uma fiscalização de rotina, o contribuinte sofreu uma 
“devassa fiscal” por ter sido acusado publicamente pela imprensa de 
envolvimento em atividades ilegais.11 em razão disso, a ação fiscal 
teve uma função punitiva, pois mesmo sendo as acusações idênticas 
às mostradas nos processos anteriores, foi feita uma “representação 
fiscal para fins penais”, que nada mais é do que o envio de cópia dos 

11 Por ter participado ativamente desse processo na qualidade de advogada, por motivos éticos, 
não posso citar qualquer fato que permita a identificação da pessoa nele envolvida.



autos do processo administrativo para o ministério Público, a fim de 
que esse apure a possível ocorrência de crime de sonegação fiscal. 

a cobrança de imposto de renda nesse processo foi ba seada em três 
acusações: rendimentos recebidos de pessoas físicas não declarados, 
decorrentes da utilização de um cheque de uma terceira pessoa para 
a aquisição de um imóvel; “acréscimo patrimonial a descoberto”, em 
razão de acréscimo do patrimônio do contribuinte em valor superior 
aos rendimentos recebidos no mesmo período; e, “sinais exteriores de 
riqueza”, arbitrados com base nos depósitos bancários do contribuinte.

essas acusações foram contestadas na impugnação feita pelo advoga-
do do contribuinte, que alegou terem sido obtidas as provas de forma 
ilícita, tornando ilegal a cobrança; que depósitos bancários não carac-
terizavam o recebimento de renda e, portanto, não serviam para efetuar 
a cobrança do imposto sobre eles incidentes; que os fatos apresentados 
pela fiscalização não comprovavam o recebimento de rendimentos 
pelo contribuinte e não se podiam cobrar tributos por “mera pre-
sunção”; que não foram comprovados gastos incompatíveis com a 
renda do contribuinte para caracterizar o acréscimo no patrimônio do 
mesmo; que a fiscalização não considerou os resgates de aplicação e 
empréstimos feitos ao contribuinte, devidamente declarados à Receita 
Federal; que o cheque apontado como “rendimentos recebidos de 
pessoa física” não correspondia à cópia do cheque anexado aos autos 
do processo; que se a fiscalização tivesse feito a apuração mensal do 
imposto devido concluiria que não havia “acréscimo patrimonial a 
descoberto”; e, por fim, que era ilegal a cobrança de juros com base 
em determinado índice. no texto da “impugnação”, que era bastante 
extenso, estavam citados e transcritos trechos de lei, decisões de tri-
bunais judiciais e do conselho de contribuintes e doutrinas jurídicas.

a decisão da delegacia de julgamento manteve parcialmente a 
cobrança, excluindo a cobrança do imposto com base nos depósitos 
bancários do contribuinte, uma vez que não há comprovação de que 
os mesmos tiveram origem em renda recebida pelo contribuinte. Para 
fundamentar sua decisão, o julgador citou a legislação, as decisões 
de tribunais judiciais e do conselho de contribuintes, discorrendo 
longamente sobre a impossibilidade de se cobrar tributos com base em 
depósitos bancários. o julgador não considerou os empréstimos feitos 
pelo contribuinte, alegando que não estava comprovada a entrega dos 
valores ao contribuinte, e que apenas o contrato não era suficiente 
para comprovar que os valores teriam sido repassados a ele. outra 



das argumentações da defesa, de que o cheque de terceiros anexado 
ao processo não era o mesmo citado pela fiscalização, também foi 
rechaçada, por entender o julgador que tratava-se do mesmo cheque, e 

mesmo que o cheque não esteja dirigido diretamente ao contribuinte, 
todavia, está provado no processo que na utilização do cheque para 
o pagamento das aquisições dos imóveis, o contribuinte auferiu a 
disponibilidade jurídica de que tratam os parágrafos 1o e 4o do artigo 
3o da lei no 7.713/88.

o contribuinte recorreu ao Primeiro conselho de contribuintes obje-
tivando o cancelamento da parte da cobrança mantida. na petição de 
recurso, o advogado demonstrou que o cheque de terceiros, apontado 
como “rendimento recebido de pessoa física”, havia sido emitido 
posteriormente à ocorrência do fato indicado para recebimento do 
mesmo e, portanto, o contribuinte não poderia ter recebido rendi-
mentos anteriormente à emissão do cheque. após essa alegação, o 
contribuinte, “supondo que teria auferido rendimentos”, explicou a 
origem do cheque. segundo ele, o cheque referia-se a uma “simples 
operação de compra e venda de dólares no mercado paralelo”, cujos 
valores referiam-se ao empréstimo que havia sido desconsiderado 
pelo primeiro julgador. o advogado fez a conexão entre as datas de 
recebimento do empréstimo, da compra do imóvel citado pela fisca-
lização e da emissão do cheque, mostrando inclusive que a conversão 
do valor do empréstimo em dólares e depois novamente em moeda 
nacional correspondia exatamente ao valor do cheque que havia sido 
considerado rendimento não declarado. Para finalizar esse item da 
defesa, o advogado reiterou que a fiscalização cobrava o imposto com 
base em “mera presunção” e que esse procedimento era ilegal, até 
porque as provas indicavam exatamente o contrário. no segundo item 
de sua defesa, o advogado afirmou que a apuração mensal do imposto 
devido, feita pela fiscalização, estava equivocada e que, usando os 
mesmos critérios, ainda que sem considerar o empréstimo recebido 
pelo contribuinte, não houve “acréscimo patrimonial a descoberto”. 

o Primeiro conselho de contribuintes cancelou a cobrança, con-
siderando correta a apuração mensal dos rendimentos elaborada 
pelo advogado e apresentada no recurso, e decidindo que, “havendo 
divergência de valores e datas entre os documentos que serviram de 
base para a exigência do imposto de renda, coloca-se em dúvida a 
efetiva ocorrência do fato gerador do imposto”.



as defesas escritas, quando feitas por advogados, obedecem a uma 
ordem preestabelecida pelo campo jurídico, utilizando técnicas de 
argumentação e “teses” admitidas por todas as partes envolvidas no 
processo – fiscais, contribuintes e julgadores. o que é “renda” e o que 
não é, se o “fato gerador” do imposto ocorreu ou não, e outras “temá-
ticas obrigatórias”12 são utilizadas para “construir” uma verdade que 
convença os julgadores. o domínio desse saber teórico permite uma 
margem de manipulação, pelos advogados, do caminho que seguirá 
o processo de cobrança do imposto, sendo essa uma das principais 
diferenças verificadas entre a defesa feita pelo advogado e aquela 
conduzida pelo próprio contribuinte. 

a compreensão das “acusações” que são feitas ao contribuinte no 
processo também demanda um conhecimento técnico que o não-
-especialista desconhece, fazendo com que muitas vezes não perceba 
as nuanças do que está escrito, limitando a defesa e, por conseguinte, 
a discussão travada entre o Fisco e o contribuinte. 

o alcance da compreensão do que “está nos autos” e o acesso ao sa-
ber teórico que permite interagir com os códigos, regras e fatos que 
estão “cristalizados” no processo são fatores que marcam a diferença 
entre o processo defendido pelo contribuinte e aquele em que há a 
atuação de um advogado. a escrita funciona como um diferencial, 
um separador entre os “iniciados” e os “leigos”:

[...] a escrita serviu muitas vezes, e durante muito tempo, para escon-
der o que lhe fora confiado; não uniu, separou os homens, opondo os 
que sabiam cifrar e decifrar aos que disso eram incapazes. as razões 
dessa ocultação podem ser diversas: razões religiosas se se trata de 
uma operação iniciática, ciosamente preservada de qualquer contacto 
profano; razões sociais, se se trata de garantir à casta dos escribas e 
à dos clérigos, representando a classe social do poder, a propriedade 
exclusiva de certas informações. ainda hoje, muitos saberes/poderes 
passam pela posse de uma escrita separada, ilegível, para quem não 
estiver na posição de iniciado: algoritmos da matemática, da química, 
da física, da botânica, da música etc.; logo que uma ciência tende a 
constituir-se, os seus promotores inventam-lhe um hermetismo gráfi-
co: a escrita esconde, separa (BaRThes; mauRiÉs, 1984, p. 152).

além de deter o saber jurídico teórico, o advogado também domina 
os mecanismos práticos de manipulação do processo, os quais são 
conjugados com o que é escrito na defesa. muitas vezes, da análise 

12 ver BouRdieu (1968).



prévia da cobrança – o que é feito com conhecimento da lei e das 
decisões dos órgãos que julgam a mesma – o advogado pode avaliar 
que o imposto é devido e a defesa não surtirá efeito no sentido de 
cancelar a cobrança. nesses casos, a manipulação do processo tem 
por objetivo “controlar” o tempo em que tramitará nos órgãos da 
administração e do judiciário, e protelar a cobrança indefinidamente, 
ou mesmo, trazer para o processo um “emaranhado” de argumentos 
que confundam os julgadores, proporcionando, eventualmente, até 
mesmo o cancelamento do imposto. 

Pude presenciar a utilização de um desses mecanismos quando um 
advogado, ao fazer a defesa de uma cobrança realizada pela Receita 
Federal que ele sabia ser correta, anexou à sua petição duas cópias 
de cada documento apresentado, quando o necessário era apenas 
uma cópia, para fazer volume nos autos e, assim, não estimular o 
seu julgamento. com isso, o contribuinte ganharia alguns anos para 
pagar o imposto devido. em outro processo, esse no âmbito judicial, 
o contribuinte pedia que fossem ouvidas testemunhas que sempre 
residiam em outros estados. até que fosse localizada a testemunha, ou 
nem isso, e intimada para prestar o depoimento, passavam-se meses, 
até mesmo anos, permitindo que o contribuinte ficasse sem pagar o 
imposto cobrado durante todo esse período.

com relação ao segundo mecanismo citado, tive acesso a um processo 
em que a “acusação fiscal” foi mal formulada, sendo difícil sua com-
preensão até mesmo para pessoas que detinham conhecimento técnico. 
isso permitiu que advogados formulassem uma defesa igualmente de 
difícil compreensão, com a apresentação de diversas “teses” e um 
grande número de documentos. o resultado disso é que o processo 
se tornou incompreensível e demorou a ser julgado. quando do jul-
gamento, foi cancelada a cobrança e um dos julgadores que tomaram 
parte na decisão confessou ao advogado presente ao julgamento que, 
como ninguém entendia mais nada, eles preferiam cancelar a cobrança 
a fazer o contribuinte pagar o imposto.

entretanto, apesar das petições escritas serem determinantes para for-
necer elementos jurídicos à defesa e permitirem a manipulação tanto 
física quanto teórica do processo, elas sozinhas não são sufi cientes 
para “convencer” os julgadores. complementar à instrumentação 
do saber jurídico é a mediação oral exercida pelos advogados. essa 
mediação se dá nas relações pessoais mantidas entre os advogados 



e os julgadores, ou pessoas que tenham acesso a eles, e em diversas 
técnicas orais de “individualizar” as questões de um determinado 
processo ou o próprio processo: ou seja, o processo deixa de ser mais 
um entre milhares de processos e passa a ter uma atenção especial 
de quem vai julgá-lo. 

essa mediação oral geralmente se dá por meio dos contatos mantidos 
entre os advogados e os julgadores. quando o processo vai ser julgado 
no conselho de contribuintes, antes do julgamento, os advogados 
procuram as pessoas que irão participar do mesmo para explicar o 
processo. isso acontece porque, inicialmente, só quem tem acesso aos 
autos é o relator e, ainda que ele faça um relato oral do processo antes 
de dar o seu voto, pode não dar a ênfase de que o advogado precisa 
a determinado argumento ou prova. 

Para motivar essas conversas os advogados preparam “memoriais”, 
que consistem num resumo escrito dos fatos do processo e das “teses” 
defendidas pela defesa. os advogados, então, entregam pessoalmente 
os “memoriais” para os julgadores, aproveitando para explicar em que 
consiste o processo. mesmo quando os julgadores moram em outra 
cidade, os memoriais são encaminhados via correio e, eventualmente, 
o advogado conversa com eles por telefone.

deve ser notado, ainda, que no caso do conselho de contribuintes, 
muitas vezes, conselheiros aposentados, ou funcionários do ministério 
da Fazenda e da secretaria da Receita Federal aposentados passam a 
advogar na área tributária, tendo um conhecimento pessoal prévio das 
pessoas que cuidam do processamento e do julgamento dos processos. 
Pude presenciar, várias vezes, “ex-secretários da Receita Federal” e 
“ex-conselheiros” presentes nas sessões de julgamento para fazer uma 
sustentação oral, para conversar sobre algum processo específico com 
os julgadores, ou simplesmente para cumprimentá-los e se fazerem 
presentes. esse conhecimento pessoal não significa, necessariamente, 
favorecimento no julgamento dos processos mas, certamente, significa 
uma atenção maior e uma maior predisposição em discuti-lo e julgá-lo.

um exemplo de como a figura do advogado pode influenciar um 
julgamento é o seguinte relato, feito por um profissional que atua 
no conselho de contribuintes. ele disse que “fulano dominava o 
conselho”, que os conselheiros adoravam esse advogado, e que, 
em determinada ocasião, fez com que ficasse envergonhado disso. 
ele relata que, num julgamento, esse advogado, que tinha ótimas 



relações com os conselheiros, teve um processo julgado a favor do 
contribuinte e, logo em seguida, foi julgado um processo idêntico, 
mas representado por outro advogado, que não teve o mesmo êxito 
com o resultado do seu processo contrário ao contribuinte.

a intervenção oral pode dar-se, ainda, durante o julgamento, como 
foi dito por um advogado que ensinava ao seu pupilo como mudar o 
rumo de um processo quando ele estivesse sendo julgado:

quando você faz uma sustentação oral, e vê que seu caso está perdido, 
então deve fazê-la dirigida a um dos julgadores mais polêmicos, de 
preferência falando com bastante convicção e olhando nos olhos 
dele. assim, ele vai se interessar pelo seu caso, levá-lo a debate, e 
talvez você até consiga uma vitória em cima de um caso perdido.

as defesas feitas por especialistas e não-especialistas diferem, prin-
cipalmente, pelo fato de o especialista ter acesso a uma gama de 
conhecimentos teóricos e práticos que o “leigo” não tem, possibili-
tando ao primeiro estabelecer um diálogo com quem está cobrando 
o imposto e, por meio da utilização de uma argumentação baseada 
num saber teórico exclusivo, “convencer” os julgadores de que a 
cobrança deve ser cancelada. além disso, o acesso ao saber teórico 
dos advogados é complementado com outros saberes práticos e téc-
nicas de manipulação do processo, que permitem a eles dar um rumo 
ao processo que sem sua interferência provavelmente não tomaria. 

existe uma complementaridade entre o que está escrito no processo 
e as mediações orais feitas pelos advogados nos órgãos que julgam 
os processos e seus integrantes. não é apenas o que está escrito que 
vale, mas também não é apenas o que foi “dito” que prevalecerá. 
a defesa é o resultado da combinação de ambos, o oral e o escrito. 

ao mesmo tempo em que o processo escrito serve para delimitar o 
objeto da discussão, sendo a defesa escrita a forma de o advogado 
fornecer elementos jurídicos para cancelar a cobrança do imposto, os 
documentos, textos e petições anexados aos autos são contextualiza-
dos oralmente pelas pessoas envolvidas no processo – advogados e 
julgadores – em conversas informais, ou mesmo durante o julgamento.

da mesma forma que um documento com “fé pública” pode ser des-
qualificado em face de um documento particular, como no exemplo 
dado anteriormente, uma declaração de próprio punho prestada por 
uma pessoa pode não ter validade alguma e não ser considerada como 
suficiente para comprovar um fato, como também se exemplificou. o 



que acontece, na realidade, é que paralelamente ao processo escrito 
há um “processo oral”, em que há uma “pessoalização” do conflito, 
relacionando-o com o advogado (ou o especialista) que nele atua, 
permitindo uma flexibilização de normas supostamente rígidas.



O RESULTADO DO PROCESSO: 
O jULGAMENTO

o direito patrio exclue inteiramente o systema da convicção livre, e 
natural dos juizes; porque a ord. diz assim: ainda que lhe a conscien-
cia dicte outra cousa, e elle saiba a verdade ser em contrario do que 
no feito for provado; e adopta as provas legaes porque accrescenta 
a mesma ord. segundo o que achar allegado e provado de uma e de 
outra parte. Porém é permitido ao julgador apreciar o merecimento da 
prova, não só quanto à sua força probante, assim como, no conflicto 
dellas, qual deve prevalecer, tendo em vista as regras e principios 
geraes consagrados nas leis e na praxe de julgar.

joaquim ignácio Ramalho, 1869

neste capítulo concentrar-me-ei na análise do resultado do julgamento 
dos processos que tratam de cobrança de imposto. depois de mostrar 
um panorama geral do caminho percorrido pelo processo, enfocan-
do separadamente a “acusação”, feita pelo estado, e a “defesa” do 
contribuinte, feita por especialistas ou por ele próprio, cabe indagar: 
como é concluído o processo? em que se baseiam as decisões?1 
exclusivamente na lei e nas “provas dos autos”? a resposta para 
essas perguntas está nas próprias decisões e, conforme mostrado no 
capítulo anterior, em todas as “interferências” que sofreu o processo 
até seu julgamento.

Para essa análise foram utilizadas dez decisões, dentre as quais seis 
são de processos em que o contribuinte elaborou sua defesa, e quatro 
são de processos em que houve a participação de especialistas na 
defesa do contribuinte. Foram selecionadas decisões proferidas pelo 
Primeiro conselho de contribuintes por dois motivos distintos. o 
primeiro deles é o fato de que a decisão da delegacia de julgamento 
da Receita Federal, a chamada “decisão de primeira instância”, é feita 
por um único julgador, vinculado por lei às normas e procedimentos 
adotados pela secretaria da Receita Federal, enquanto o conselho de 
contribuintes, além de ser um órgão colegiado – são oito julgadores 
em vez de apenas um –, não tem a mesma vinculação à secretaria da 
Receita Federal, que possui mais liberdade para proferir as decisões.

1 chamo de “decisões” o resultado do julgamento feito pelo conselho de con tribuintes. após 
votada a solução do processo durante uma sessão de julga mento, o relator, ou aquele conse-
lheiro cujo voto foi vencedor, formaliza essa decisão em um documento chamado acórdão.



o segundo motivo está no aspecto temporal do julgamento. quando 
o processo vai a julgamento no Primeiro conselho de contribuintes, 
já percorreu a maior parte de sua tramitação e, conseqüentemente, 
já sofreu a atuação de todos os agentes envolvidos na sua resolução 
(contribuinte, advogados e funcionários do ministério da Fazenda), 
permitindo analisar o processo no momento da decisão como um 
todo, ou seja, com todas as interferências que sofreu. 

a análise das decisões buscou identificar os elementos que permitem 
fazer com que essas “interferências” sejam eficazes no resultado final 
do processo, e foi realizada a partir do documento em que as mesmas 
estão formalizadas por escrito, o “acórdão”, conjugando-o com todos 
os outros aspectos do julgamento e do próprio processo. 

o “acórdão” é redigido pelo “relator” do processo e é dividido em 
três partes: a “ementa”, na qual está resumida a matéria do processo e 
a decisão tomada, com a descrição de dados do processo e dos julga-
dores que participaram do julgamento; o “relatório”, em que os fatos 
ocorridos no processo são descritos; e o “voto”, no qual está a funda-
mentação do relator para sua decisão. eventualmente, não havendo 
unanimidade na decisão, também encontra-se no “acórdão” o voto 
vencido, elaborado pelo julgador que discorda da posição adotada pela 
maioria do órgão. a parte mais importante do acórdão é o “voto”, pois 
lá encontram-se descritos os motivos – fatos, provas e fundamentos 
jurídicos – adotados pelo julgador para tomar sua  decisão. 

as decisões escolhidas para o estudo foram divididas em razão da 
participação, ou não, de especialistas no processo. essa separação é 
fundamental, pois a partir dela é que se pode perceber a diferença 
que a atuação desses agentes faz no resultado final do processo de 
cobrança de impostos.

as decisÕes dos PRocessos deFendidos PoR 
conTRiBuinTes

no primeiro dos seis acórdãos descritos, o relatório do julgador infor-
ma sinteticamente que a cobrança do imposto decorre de modificações 
feitas eletronicamente na declaração de rendimentos do contribuinte, 
e que o contribuinte havia recorrido em razão da mesma ter sido 
mantida pela delegacia de julgamento. 



no voto, o relator nem mesmo aprecia se procedem ou não as ale-
gações do contribuinte ou os fundamentos da cobrança, ele cancela 
o imposto com base em uma instrução normativa da secretaria da 
Receita Federal,2 que determinava o cancelamento de todas as co-
branças que tivessem origem em notificações que não contivessem 
determinados requisitos formais, como a assinatura do fiscal respon-
sável por sua emissão e o seu número de matrícula:

da análise dos autos percebe-se que não cabe o exame do mérito 
versado nos presentes autos, impondo-se o cancelamento da exi-
gência fiscal, tendo em vista que a notificação de fls. [...] não atende 
os requisitos necessários, na forma estabelecida pela instrução 
normativa no 54/97.

[...]

note-se que a notificação de fls. [...] não contém o nome, cargo e ma-
trícula da autoridade responsável pela sua emissão, em desacordo com 
o disposto na in sRF referida, tornando nulo o lançamento efetuado.

o julgador, portanto, não utiliza qualquer elemento apresentado 
pelo contribuinte em sua defesa ou mesmo pelos auditores-fiscais 
quando formalizam a cobrança. não é estabelecido um “diálogo” 
com os argumentos trazidos ao processo para se decidir a validade 
da cobrança. Para isso, o julgador apenas adota uma orientação da 
própria secretaria da Receita Federal.

na segunda decisão, o julgador ratifica a primeira decisão proferida 
no processo e cancela a multa cobrada por falta de apresentação de 
declaração de Rendimentos, por ser uma “dupla penalização do 
contribuinte”:

[...] a decisão proferida em 1º grau agiu corretamente quando excluiu 
da tributação os recursos cuja origem foi devidamente comprovada 
pelo contribuinte, conservando, porém, a parte do lançamento que 
restou não comprovada.

este item não merece qualquer retificação e deve ser mantido in 
totum, pois a não comprovação da origem dos recursos utilizados na 
aquisição de veículos caracteriza omissão de rendimentos.

entretanto, no que se refere à aplicação da multa por entrega de 
declaração, esta deve ser excluída pois incide sobre a mesma base 

2 as instruções normativas são normas internas expedidas pela secretaria da Receita Federal. 
essas são as regras que, de fato, orientam o trabalho da instituição. apesar de o conselho 
de contribuintes não ser vinculado à secretaria da Receita Federal, muitas vezes segue suas 
orientações. 



de cálculo da multa de lançamento de ofício lançada, caracterizando 
uma dupla penalização do contribuinte em razão do mesmo fato.

diante do exposto, e por ser de justiça, entendo ser cabível a manu-
tenção do lançamento de imposto sobre a renda e acréscimos legais 
no que se refere à omissão de rendimentos, decorrente de acréscimo 
patrimonial a descoberto, e não ser aplicável ao caso a multa exi-
gida no lançamento relativa ao atraso na entrega da declaração de 
Rendimentos, razão pela qual voto no sentido de dar provimento 
parcial ao recurso.

apesar de o recurso do contribuinte não conter qualquer argumen-
tação a respeito da cobrança da “multa por falta de apresentação de 
declaração de Rendimento”, seguindo o posicionamento do órgão 
julgador que integrava sobre a matéria, o relator excluiu-a da cobrança. 

em outra das decisões, o julgador também excluiu a “multa por falta 
de apresentação de declaração de Rendimento” sem o contribuinte 
ter feito qualquer contestação com relação a ela em seu recurso. 
nesta, entretanto, o julgador aceitou os documentos trazidos pelo 
contri buinte para justificar o seu “acréscimo patrimonial”, cancelando 
parte da cobrança:

[...] a decisão proferida em 1º grau merece ser reformada pois não 
considerou os rendimentos comprovados pelo contribuinte, cuja 
documentação foi acostada em resposta à diligência determinada 
pela autoridade julgadora.

comprovada a origem dos recursos, ainda que parcialmente, devem 
ser excluídos da tributação seus valores.

entretanto, no que se refere à aplicação da multa por entrega de 
declaração, esta deve ser excluída pois incide sobre a mesma base 
de cálculo da multa de lançamento de ofício lançada, caracterizando 
uma dupla penalização do contribuinte em razão do mesmo fato.

diante do exposto, e por ser de justiça, entendo ser cabível a exclusão 
da tributação dos valores cuja origem foi devidamente comprova-
da pelo contribuinte, quais sejam os recebimentos mencio nados, 
mantendo-se a parte restante do lançamento de imposto sobre a 
renda e acréscimos legais no que se refere à omissão de rendimentos, 
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, e não ser aplicável 
ao caso a multa exigida no lançamento relativa ao atraso na entrega 
da declaração de Rendimentos, razão pela qual voto no sentido de 
dar provimento parcial ao recurso.

Também nesta decisão o julgador segue estritamente o que permite a 
legislação para a cobrança do imposto, aceitando a documentação que 



comprova a origem dos recursos que representariam um crescimento 
não justificado do seu patrimônio. Portanto, a decisão é rígida, pois 
o julgador não flexibiliza a aplicação da lei, seguindo apenas sua 
orientação literal.

no voto proferido na quarta decisão, o relator também mantém a 
decisão da delegacia de julgamento, excluindo apenas uma parte dos 
juros cobrados em razão do posicionamento do conselho de contri-
buintes sobre a matéria, mesmo sem o contribuinte questioná-los:

[...] a r. decisão monocrática de fls. 40/42 foi no sentido de que os 
documentos acostados aos autos “não constituem documentos hábeis, 
pois não se revestem do devido caráter formal para serem aceitos 
como documentos comprobatórios”. e, em decorrência, julgou 
procedente a ação fiscal.

o Recorrente, então, por ocasião da interposição do Recurso vo-
luntário, ao invés de apresentar novos documentos que pudessem 
ser considerados hábeis a comprovar a origem dos recursos, alegou 
simplesmente não possuir outros documentos com caráter formal.

assim, permanece injustificado o acréscimo patrimonial do Recor-
rente, levando à manutenção da decisão recorrida.

no tocante aos juros, deve ser excluída do crédito tributário a TRd 
de fevereiro a julho de 1991. já é pacífico neste conselho o enten-
dimento de que por força do art. 101 do cTn e do art. 1º, §4º do 
decreto-lei nº 4.567/42, a TRd somente poderia ser cobrada, como 
juros de mora, a partir do mês de agosto de 1991, quando entrou em 
vigor a lei nº 8.218/91.

diante do exposto, e por ser de justiça, voto no sentido de daR 
parcial provimento ao recurso.

o voto proferido na quinta decisão igualmente manteve a decisão 
da delegacia de julgamento e excluiu da cobrança apenas a “multa 
por falta de apresentação de declaração de Rendimentos”, seguindo 
a “jurisprudência” do conselho de contribuintes:

[...] como se vê do relatório, cinge-se a discussão do presente litígio 
em torno da cobrança de imposto sobre a renda apurado por omissão 
de rendimentos, decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto, 
verificado na aquisição de um veículo automotor.

a decisão proferida em 1º grau agiu corretamente quando manteve 
a tributação dos recursos cuja origem não foi devidamente compro-
vada pelo contribuinte. este item não merece qualquer retificação e 
deve ser mantido in totum, pois a não comprovação da origem dos 



recursos utilizados na aquisição de veículos caracteriza omissão de 
rendimentos.

entretanto, no que se refere à aplicação da multa por entrega de 
declaração, esta deve ser excluída pois incide sobre a mesma base 
de cálculo da multa de lançamento de oficio lançada, caracterizando 
uma dupla penalização do contribuinte em razão do mesmo fato.

diante do exposto, e por ser de justiça, entendo ser cabível a manu-
tenção do lançamento de imposto sobre a renda e acréscimos legais 
no que se refere à omissão de rendimentos, decorrente de acréscimo 
patrimonial a descoberto, e não ser aplicável ao caso a multa exi-
gida no lançamento relativa ao atraso na entrega da declaração de 
Rendimentos, razão pela qual voto no sentido de dar provimento 
parcial ao recurso.

na última decisão, o relator mantém toda a cobrança de imposto feita 
pela fiscalização, sem acatar nenhum dos argumentos do contribuinte 
em seu recurso, por faltar comprovação “hábil e idônea” dos mesmos:

[...] como se vê do relatório, cinge-se a discussão do presente litígio 
em torno da cobrança de imposto sobre a renda apurado por omissão 
de rendimentos, decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto, 
verificado na aquisição de um veículo automotor.

a decisão proferida em 1º grau agiu corretamente quando manteve a 
tributação dos recursos cuja origem não foi devidamente comprovada 
pelo contribuinte, já que em nenhum momento logrou comprovar 
suas alegações e, consequentemente, a origem e a disponibilidade 
dos recursos necessários para a aquisição do veículo.

esse item não merece qualquer retificação e deve ser mantido in 
totum, pois a não comprovação da origem dos recursos utilizados 
na aquisição de veículos, através de documentação hábil e idônea, 
caracteriza omissão de rendimentos.

diante do exposto, e por ser de justiça, entendo ser cabível a manu-
tenção do lançamento de imposto sobre a renda e acréscimos legais 
no que se refere à omissão de rendimentos, decorrente de acréscimo 
patrimonial a descoberto, razão pela qual voto no sentido de negar 
provimento ao recurso.

nas decisões em que o contribuinte elabora sua própria defesa, os 
julgadores decidem dentro dos parâmetros previstos em lei ou em nor-
mas da secretaria da Receita Federal. não são fornecidos elementos 
que permitam flexibilizar suas decisões.

as decisÕes dos PRocessos deFendidos PoR 



esPecialisTas3

a primeira decisão analisada foi proferida num processo de cobrança 
de imposto de renda de pessoa física, em que foram formuladas duas 
acusações: a existência de patrimônio incompatível com a renda decla-
rada, e lucro na venda de imóvel sobre o qual não foi pago imposto.

no “voto” dessa decisão, o relator inicialmente responde às questões 
“preliminares” colocadas pelo contribuinte em seu recurso, relativas 
à nulidade do auto de infração e ao cerceamento do direito de defesa. 
essas alegações ele considera incabíveis, afirmando que “o estado não 
possui qualquer interesse subjetivo nas questões, também no processo 
administrativo fiscal”. daí, os pressupostos basilares que o regulam: 
a legalidade objetiva e a verdade material”. com isso, o julgador está 
estabelecendo quais os “princípios” que regem o processo e, conse-
qüentemente, a cobrança de impostos: a lei e a “verdade dos fatos”.

mais adiante, após afastar as questões “preliminares”, o relator acres-
centa que a lei não proíbe o ser humano de errar, e que todo equívoco 
deve ser reparado “da forma menos injusta tanto para o fisco quanto 
para o contribuinte”. esse é o início de sua justificativa para a decisão 
de não seguir rigidamente o que diz a lei, mas sim para interpretá-la 
de acordo com os “fatos” trazidos aos processos.

a primeira acusação constante do auto de infração, relativa ao lucro 
“não tributado” na venda do imóvel, foi apurada, pela fiscalização 
da secretaria da Receita Federal, a partir da informação do valor 
do imóvel vendido, dada pelo cartório de Registro de imóveis da 
cidade onde residia o contribuinte. contra isso o contribuinte alegou 
que, na realidade, o valor constante da escritura pública era superior 
ao efetivamente pago pelo imóvel, o qual estava registrado em um 
documento particular assinado pelo comprador e pelo vendedor. o 
problema central do processo estava, então, na oposição entre um 
documento com “fé pública”,4 a escritura registrada no cartório de 
Registro de imóveis, e um documento particular, a “promessa de 
compra e venda”. 

3 neste item, todas as defesas dos contribuintes foram elaboradas por especialistas (advogados), 
embora eu sempre me refira à defesa “do contribuinte” ou “apresentada pelo contri buinte” 
no decorrer do texto.

4 o artigo 364, do código de Processo civil, diz que “o documento público faz prova não só 
da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar 
que ocorreram em sua presença”.



no seu voto, o relator do processo optou por considerar como válido o 
documento particular, desconsiderando a “veracidade” do documento 
público. Para embasar sua decisão, o julgador transcreveu diversas 
citações de textos jurídicos sobre a interpretação das leis5 e concluiu 
que, nesse caso, os fatos – a “verdade material” – eram incontestáveis 
e dever-se-iam sobrepor-se ao que dizia a legislação:

como se vê, interpretar não significa desobedecer ao mandamento 
legal, mas cumprir o seu ordenamento, seu preceito, só de forma a 
torná-lo consetâneo com a realidade que nos cerca. o que se busca, 
em última análise, é tornar o comando legal exeqüível, eficiente, 
eficaz, de alcance lógico, racional, principalmente, jurídico. [...]

É jurisprudência mansa e pacífica nesta câmara que não deve preva-
lecer para efeitos fiscais a data, forma e valor da alienação constante 
da escritura Pública de compra e venda, quando restar provado de 
maneira inequívoca que o teor contratual dessa não foi cumprido, 
circunstância em que a fé pública do citado ato cede à prova de que 
a alienação deu-se da forma prevista no outro contrato (particular).

ora, os documentos acostados aos autos às fls. [...], provam de ma-
neira inequívoca que a transação se operou de maneira diferente ao 
da constante na escritura Pública, e não vejo razões em não aceitar 
as alegações do suplicante, haja vista que o valor por ele alegado 
consta do documento de fls. [...], com firma reconhecida em cartório 
na data de [10/4/1995] bem antes do início da fiscalização, lastreado 
por provas adicionais de fls. [...], reforçado o entendimento que para 
fins tributários há de prevalecer a verdade material. assim, deve 
prevalecer para efeitos fiscais a data e o valor da alienação constante 
no instrumento Particular de venda e compra de Bem imóvel.

constata-se claramente nos autos que o fisco nem tentou obter provas 
adicionais que pudessem confirmar o valor da alienação constante da 
escritura pública de compra e venda, simplesmente a adotou como 
sendo verdade absoluta.

não aceitar os argumentos, devidamente comprovados, seria exigir 
um crédito tributário assentado em um evidente erro praticado pelo 
contribuinte, e no entendimento deste relator, o fato gerador do 
imposto de renda é a situação objetivamente definida na lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência. erros e equívocos por si só 
não são causa de nascimento da obrigação tributária.6

5 segundo Giordani (1992, p. 36), interpretar a lei é fixar o alcance de uma norma jurídica, e 
sem a interpretação não é possível estabelecer qual a determinação a ser seguida. como no 
sistema jurídico brasileiro, a lei é aplicada a partir de sua interpretação e não literalmente, 
essa interpretação é que vai dar o “verdadeiro sentido” das normas jurídicas.

6 Grifo nosso.



no encerramento do voto, quanto a este item do julgamento, o relator 
diz que “no direito processual brasileiro, para provar-se um fato, são 
admissíveis todos os meios legais, inclusive os moralmente legítimos 
ainda que não especificados na lei adjetiva,7 sendo livre a convicção 
do julgador, firmo a minha convicção que estão corretos os argu-
mentos apresentados pelo suplicante no que se refere à apuração do 
lucro imobiliário”.8

o julgador interpreta os fatos para decidir o processo, dando maior 
peso ao contrato particular como prova em detrimento da escritura 
com “fé pública”, e, para fazê-lo, utiliza como amparo a “interpretação 
das leis”, a busca da “verdade material” no processo administrativo 
e a “liberdade de convicção do juiz”. 

no segundo item da cobrança, relativo ao “acréscimo patrimonial a 
descoberto”, a fiscalização apurou acréscimo patrimonial do contri-
buinte sem renda que o justificasse, por meio de um levantamento 
mensal dos recursos e dos gastos do mesmo, que resultou em gastos 
superiores ao rendimento declarado por ele:

o contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos relati-
vos aos rendimentos e aos dispêndios lançados em suas declarações 
de imposto de Renda [...], bem como as transações de compra e venda 
de bens. À vista da documentação apresentada, constatamos que as 
aplicações estavam incompatíveis com os rendimentos tributáveis, 
não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva, levantamento esse 
apurado mês a mês, sendo que tal procedimento denota omissão de 
rendimentos à tributação, uma vez que os valores despendidos nas 
aquisições de bens ou aplicações financeiras (caderneta de poupança) 
são superiores aos valores apresentados nas respectivas declarações 
de rendimentos e bens do próprio e de seu cônjuge [...].

contra isso, o contribuinte argumentou que o levantamento feito 
pelo fiscal iniciou-se no mês de janeiro de determinado ano, quando 
deveria ter considerado que “os valores, os bens, as dívidas, e outras 
avenças econômicas incorporadas em 31 de dezembro estão em poder 
das pessoas no amanhecer do dia primeiro de janeiro”, ou seja, que 
não havia sido considerado o patrimônio em seu poder no início do 
período fiscalizado, resultando na diferença encontrada como rendi-
mentos omitidos. 

7 no linguajar jurídico, a “lei adjetiva” significa a lei processual.
8 Grifo nosso.



ainda em sua defesa, o contribuinte alegou que foi considerado o 
valor gasto na compra de uma linha telefônica em apenas um mês, 
quando, na realidade, aquele valor havia sido pago parceladamente 
em vários meses; que a fiscalização computou apenas os rendimentos 
decorrentes de fonte de trabalho, deixando de adicionar os juros e 
correção monetária de suas cadernetas de poupança, os rendimentos 
tributáveis e não tributáveis constantes da declaração de rendimento 
de sua esposa, e aqueles não tributáveis e tributáveis exclusivamente 
na fonte, constantes de sua própria declaração de rendimentos; bem 
como não havia sido considerada a correção monetária dos seus 
rendimentos.

na sua decisão, o julgador inicia afirmando que, sempre que se apura, 
de forma inequívoca, um acréscimo patrimonial a descoberto, é lícita 
a presunção de que tal acréscimo foi construído com recursos não 
indicados na declaração de rendimentos do contribuinte. segundo ele, 
a situação patrimonial do contribuinte é medida em dois momentos 
distintos. no início do período considerado e no seu final, pela apro-
priação dos valores constantes de sua declaração de bens. o eventual 
acréscimo na situação patrimonial constatada no final do período 
em comparação à mesma situação no seu início é considerado como 
acréscimo patrimonial. Para haver equilíbrio fiscal, tal acréscimo (que 
leva em consideração os bens, direitos e obrigações do contribuinte) 
deve estar respaldado em receitas auferidas (tributadas, não tributadas 
ou tributadas exclusivamente na fonte).

nesse aspecto, o relator conclui que a tributação não decorreu do 
comparativo entre as situações patrimoniais do contribuinte ao final 
e início do período e, portanto, não pode ser tratada como acréscimo 
patrimonial. assim, não há que se falar de acréscimo patrimonial a 
descoberto.

na continuação da decisão, o julgador refuta os demais argumentos 
do contribuinte, demonstrando que teria ocorrido a situação definida 
em lei como necessária e suficiente para a incidência do imposto – a 
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de 
proventos de qualquer natureza – que no processo analisado seria a 
omissão de rendimentos. diz ele que, tendo a fiscalização constatado, 
comprovadamente, a aquisição de renda pelo contribuinte, está ela 
obrigada por lei a cobrar o imposto, cabendo o arbitramento da renda 



presumida quando existe o sinal exterior de riqueza caracterizado 
pelos gastos excedentes da renda disponível. 

quanto ao argumento do contribuinte de que o levantamento não 
aplicou a correção monetária aos valores, o julgador entendeu que 
o procedimento estava correto, pois para tanto “o autuado deveria 
provar que os numerários recebidos estavam custodiados e, ao mesmo 
tempo, investidos em instituições financeiras”, desconsiderando ainda 
a necessidade de se transferir os saldos positivos (disponibilidade) 
apurados em um ano para o ano seguinte, entendendo que somente 
pode ser aproveitado, no ano subseqüente, o saldo de disponibilidade 
que constar na declaração do imposto de renda do contribuinte que 
estiver comprovada em documentação “hábil e idônea”:

no caso em pauta, não há nos autos intimação para que o contri buinte 
comprovasse os saldos constantes da declaração de bens do ano-base 
de 1989, razão pela qual deve ser aceito os valores constantes da 
declaração, já que a princípio os dados constantes das declarações se 
presumem verdadeiros, até prova em contrário. assim, como saldo 
inicial de recursos do fluxo de caixa do ano-base de 1990, devem 
ser considerados os seguintes valores: [...].

quanto aos demais saldos bancários nos anos seguintes, além de não 
terem sido comprovados, haja vista a intimação para fazê-lo no perí-
odo de 01/01/90 a 31/12/94, os demonstrativos de “fluxo de caixa” 
não levaram em conta os saldos iniciais e finais, já que estes saldos 
são recursos no início do período e aplicação no final do período, 
portanto não houve prejuízo ao suplicante.

o julgador, então, acatou parte dos argumentos da defesa do con-
tribuinte, que havia indicado uma falha no método utilizado para a 
apuração da variação mensal no seu patrimônio no período fiscalizado, 
e reduziu a cobrança do imposto. contudo, mesmo não aceitando 
todos os argumentos trazidos pelo contribuinte em sua defesa, ele faz 
uma argumentação elaborada para desconsiderá-los, diferentemente 
dos votos dados nos processos defendidos pelos contribuintes, nos 
quais os argumentos da defesa são negados, ou acolhidos, apenas pela 
menção às normas legais.

em outro acórdão, duas são as questões discutidas pelo relator para 
tomar sua decisão: a interpretação da “imunidade de templos” pre-
vista na constituição Federal, e a interpretação da lei que estabelece 
o prazo para serem cobrados os tributos pelo estado. 



a cobrança do imposto foi fundamentada na constatação de que a 
entidade religiosa fiscalizada não atendia aos requisitos necessários 
para ser beneficiada com a imunidade de impostos. no termo de con-
clusão da autuação, os fiscais informaram ter demonstrado ser essa 
entidade “mera geradora de recursos para a montagem de um grupo 
econômico que nada fica a dever aos demais existentes na economia 
brasileira, até com alguma complexidade atingindo inclusive a área 
financeira”. em toda a extensa “acusação fiscal”, é relatado como é 
feita a transferência de recursos da entidade religiosa para o patrimô-
nio pessoal dos seus dirigentes, o que desvirtuaria a sua finalidade, 
fazendo com que não mais pudesse ser enquadrada na imunidade de 
impostos prevista na constituição Federal.

na sua defesa, o contribuinte alegou que a imunidade da entidade 
religiosa já havia sido reconhecida em outra decisão do próprio 
conselho de contribuintes e pela Procuradoria da Fazenda nacional; 
que a imunidade dos templos era absoluta, em termos de impostos, 
abrangendo tudo aquilo que preserva sua existência, assegurando o 
desenvolvimento de suas atividades; que as atividades descritas no 
Termo de conclusão da autuação são desempenhadas justamente 
para lhe garantir a idoneidade e aptidões financeira e patrimonial 
imprescindíveis a seus propósitos; que suas cerimônias são públicas 
e notórias, sendo suas atividades inquestionáveis; que as atividades 
de publicidade, de aplicações financeiras, de transporte aéreo, de 
aquisição de bens são instrumentos de viabilização e suporte eco-
nômico, no que se refere a tudo que um culto se propõe atingir; que 
outras instituições religio sas, como a igreja católica, coletam dízimos, 
mantêm estações de rádio e televisão, alugam aviões, adquirem au-
tomóveis, para comunicarem sua atividade; que, além das atividades 
religiosas, presta assistência social; que a igreja cumpre todas as 
exigências constitu cionais para usufruir da imunidade; que já haveria 
passado o prazo previsto em lei para a cobrança dos impostos; que o 
Fisco tributou todas as receitas, inclusive as provenientes de dízimos; 
que o Fisco tributou empréstimos e não renda; que os veículos não 
escriturados na contabilidade se referem a doações de fiéis; que a 
omissão de valores de compra de imóveis se deu por um equívoco; 
e, que os erros contábeis encontrados não podem servir para cassar 
a imunidade do templo. o contribuinte apontou, também, diversos 
erros contábeis na apuração do imposto devido, acrescentando que 
algumas das cobranças contrariavam a legislação tributária. 



na primeira parte da decisão, o julgador analisa os fatos apresentados 
nos autos do processo, para identificar e distinguir a parte da renda do 
templo que deve ser imune, e a parte que deve ser tributada. deve ser 
notado que, para chegar a uma conclusão, o relator utiliza critérios 
subjetivos e a sua própria interpretação para a “imunidade de templos” 
prevista na constituição Federal:

segundo entendo, as ofertas de fiéis, que tipificam rendas do templo, 
somente gozam da imunidade quando destinadas às finalidades es-
senciais da entidade e, portanto, os valores que apresentem destino 
diverso devem ser alcançados pela tributação. 

sendo o lançamento uma atividade administrativa vinculada e obri-
gatória, sob pena, inclusive, de responsabilidade funcional, cabe 
ao fisco averiguar o verdadeiro destino dado, pelos dirigentes da 
entidade, aos valores recebidos dos fiéis.

ora, se uma entidade, angariando doações de fiéis, dá-lhes destina-
ção diversa daquela constitucionalmente protegida por imunidade, 
não resta dúvidas de que essas outras atividades escapam da tutela 
constitucional.

assim sendo, entendo que as rendas desviadas das atividades ineren-
tes a um templo devem sofrer tributação. entretanto, tal procedimento 
não pode se estender a todas as rendas do templo, sob pena de violar 
a imunidade a que alude a carta magna.

no caso dos autos, o fisco apontou diversas receitas que tiveram 
destino diverso das atividades essenciais de um templo: empréstimo 
a pessoas físicas, pagamento de despesas não comprovadas, paga-
mento de despesas de outras empresas, além de valores simplesmente 
omitidos.

Portanto, entendo cabível a tributação das “rendas” não destinadas 
às finalidades essenciais de um templo, o que alcança certamente os 
valores omitidos.

como ressaltei em voto anterior, no acórdão acima citado, a tribu-
tação com base no lucro real deve estar assentada na escrituração 
contábil, que, no presente caso, o fisco demonstrou existir, inclusive 
recompondo os “resultados”. [...]

de outro lado, tem razão a recorrente quando afirma que “inde-
pendentemente de se gostar, ou não, da igreja em questão, suas 
cerimônias religiosas são públicas, notórias e até diariamente di-
vulgadas na mídia”.

assim sendo, entendo que a tributação somente deva incidir sobre 
as rendas não destinadas às finalidades essenciais do templo que, no 



caso presente, são todas aquelas apontadas pelo fisco, exceção feita 
aos resultados ou lucros não declarados. 

na segunda parte da decisão, o relator passa a analisar as normas 
que estabelecem o período de tempo que o estado dispõe para cobrar 
tributos, utilizando mais uma vez da “interpretação das leis” para 
concluir o seu voto:

no caso do imposto de renda das pessoas jurídicas, talvez pela com-
plexidade da legislação e pelo exacerbado aumento do número de 
contribuintes em descompasso com o aparelhamento da máquina fis-
cal, o legislador tenha sido forçado a “transformar” o lançamento do 
tributo que, inicialmente, era feito com base nos elementos constantes 
de uma declaração e no ato de sua apresentação, para lançamento por 
homologação, ou seja, verificação posterior dos elementos apresen-
tados pelo sujeito passivo, inclusive após ao pagamento do tributo.

uma análise da legislação do imposto de renda, antes e após a edição 
do cTn, leva a tal conclusão.

Feita a leitura dos artigos 38, 39, 63, 76, 92 e 93 do decreto-lei 
5844/43, do artigo 11 da lei 154/47, do artigo 34 da lei 4506/64, 
do artigo 19 do dl 62/66, dos artigos 2o e 3o do dl 1704/79 e dos 
artigos 7o e 8o do dl 1967/82, podemos concluir que:

a) até o advento do dl 62/66, o sujeito passivo apresentava à repar-
tição fiscal uma declaração com informações e outros elementos, o 
fisco procedia a uma revisão, efetuava o lançamento e notificava o 
contribuinte para pagamento (este sempre posterior ao lançamento) – 
no meu entender, o lançamento “por declaração” a que alude o cTn;

b) com o advento do dl 62/66, posterior ao cTn, o contribuinte 
passou a efetuar recolhimentos antes da efetivação do lançamento, 
porém, dentro do mesmo exercício financeiro;

c) de acordo com o dl 1967/82, pagamentos passaram a ser feitos 
antes mesmo do início do exercício financeiro, independentemente 
da entrega da declaração de rendimentos.

Portanto, já com o advento do dl 62/66, pagamentos passaram a ser 
exigidos sem o prévio exame da autoridade administrativa.

deste modo, seja por imposição legal de pagamento sem o prévio 
exame da autoridade administrativa, seja porque o órgão fiscaliza-
dor, ao longo do tempo, procrastinou o exame da declaração e da 
efetivação do lançamento para data posterior à data da entrega da 
declaração de rendimento e, na realidade, muitas das vezes não o 
realiza, entendo que o lançamento do imposto de renda das pessoas 
jurídicas é do tipo estabelecido no artigo 150 do código Tributário 



nacional – cTn, qual seja, lançamento por homologação, tendo, 
pois, o prazo decadencial fixado no parágrafo quarto do referido 
dispositivo legal.9

nesse caso, as alegações da fiscalização para a cobrança do imposto e a 
argumentação contidas na defesa escrita do contribuinte apresentaram 
elementos suficientes para que a decisão pudesse ser flexibilizada, 
cancelando-se parte do imposto cobrado a partir da interpretação 
subjetiva do relator sobre as leis e os fatos que foram relatados nos 
autos pelo Fisco e pelo contribuinte.

a terceira decisão analisada refere-se a um processo com dois tipos 
distintos de recurso, o “recurso de ofício” e o “recurso voluntário”. o 
primeiro é interposto pela própria autoridade que cancelou a cobrança 
em primeira instância, e objetiva o reexame dessa decisão quando 
o valor do imposto cancelado é superior ou igual a 500 mil reais. 
o segundo recurso é aquele apresentado pelo contribuinte contra a 
decisão que manteve a cobrança do imposto, ou parte dela.

a cobrança deu-se em razão da fiscalização ter considerado que o con-
tribuinte não declarou rendimentos recebidos de empresas das quais 
era sócio ou administrador, não tendo os mesmos sido tributados; 
bem como pelo contribuinte não ter justificado sua movimentação 
bancária, o que também caracterizaria omissão de rendimentos.

em uma extensa defesa, foram apontados diversos erros nos crité rios 
adotados para o cálculo do imposto cobrado, indicando, inclusive, 
que a fiscalização não teria apresentado documentos que serviriam 
para fundamentar a cobrança. além disso, a defesa fez um grande 
questionamento sobre a aplicação da lei que permite a cobrança de 
imposto de renda sobre a movimentação bancária, discutindo se isso 
representaria o conceito de “renda” definido no código Tributário 
nacional. no final de sua defesa, é indicada a origem de parte de sua 
movimentação bancária, explicando que tratava-se, na realidade, de 
recursos de um grêmio recreativo do qual era dirigente.

no voto, o relator inicia julgando o recurso de ofício e, com apenas um 
parágrafo, mantém o cancelamento da cobrança, por entender que essa 
“não merece quaisquer reparos”. o relator prossegue seu julgamento, 
dividindo o voto em tópicos “na ordem constante na peça recursal”.

9 Grifo nosso.



o primeiro item julgado diz respeito à cobrança de imposto de ren-
da sobre valores relativos a depósitos bancários. Para decidir essa 
questão, o relator analisa o conceito do “fato gerador do imposto de 
renda”, a legislação sobre o assunto, bem como outras decisões ad-
ministrativas e judiciais sobre a mesma matéria, concluindo que deve 
“dar provimento” ao recurso do contribuinte nesse aspecto, ou seja, 
considera como correta a defesa do contribuinte sobre esse assunto 
e cancela essa parte da cobrança do processo:

o código Tributário nacional, por sua vez, define em seu artigo 43 
que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilida-
de econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza.

de uma análise com mais acuidade dos termos que definem o fato 
gerador do imposto de renda tem-se:

a) disponibilidade econômica ou jurídica que são duas espécies distin-
tas e independentes de disponibilidade: a econômica, que se traduziria 
na percepção efetiva do rendimento, e a jurídica, assim entendida o 
direito de receber um crédito na forma de um rendimento a realizar;

b) renda e proventos de qualquer natureza que seria o produto do 
capital, do trabalho ou da combinação de ambos e proventos de 
qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais que não sejam renda.

dessa análise, constata-se que na definição do fato gerador de renda 
(artigo 43 do cTn) com a idéia, implícita, da existência necessária 
de um acréscimo patrimonial, leva-nos a concluir que a ocorrência 
do fato gerador está condicionada à disponibilidade efetiva de 
acréscimo patrimonial. assim, certo é que se trata de uma realidade 
e não de uma presunção.

assim é que, como já dito anteriormente, com o advento do dl 
no 2.471, de 1988, a utilização do depósito bancário, de “per si”, 
como base de arbitramento, para lançamento do imposto de renda, 
a partir de então passou a ser considerado insuficiente, vindo a ser 
restabelecido somente a partir de abril de 1990, com a edição da 
lei no 8.021 (art. 6o, §5o), com vigência a partir de fatos geradores 
ocorridos em 1991.

assim, entendo que enquanto não houvesse dispositivo legal que 
permitisse o arbitramento de rendimento com base em presunção de 
renda consumida, através de valores constantes em depósitos bancá-
-rios, o que só ocorreu com o advento da lei no 8.021, de 1990, não 
poderia ser constituído lançamento com base em depósito bancário, 
entendendo-se haver no decreto-lei no 2.471 uma determinação im-
plícita de não se constituir novos lançamentos sobre a mesma matéria.



entendo, pois, que por força do art. 9o, inciso vii do referido diploma 
legal, bem como em face do disposto na súmula sTj no 182, é de se 
cancelar lançamentos que tenham por base a renda presumida através 
de valores de depósitos ou extratos bancários, exclusivamente.10

no segundo item julgado, os valores cobrados pela fiscalização tam-
bém foram apurados com base em depósitos bancários, mas desta 
vez o relator considerou que a cobrança estava correta, pois havia 
outras provas que comprovavam o fato de o contribuinte ter recebido 
rendimentos e não ter pago imposto sobre eles:

nas declarações de rendimentos apresentadas pelo contribuinte e 
constantes nos autos não consta qualquer informação no sentido 
de percepção de rendimento de pessoa jurídica. ou seja, tal fato 
comprova que o sujeito passivo omitiu tais rendimentos em sua 
declaração de rendimentos.

a fiscalização, baseando-se na diRF de fls. [...], autuou o contri buinte 
a título de omissão de rendimentos com vínculo empregatício, nos 
estritos termos do artigo 678 do RiR/80, “com os elementos que se 
dispuser” (inciso iii).

a declaração de imposto de Renda na Fonte – diRF é elemento hábil 
e idôneo, fornecido pela fonte pagadora, não podendo ser descarac-
terizado com meras alegações. a fonte pagadora informou ter pago 
rendimentos ao sujeito passivo, rendimentos esses não declarados. 
aliás, evidencia-se que o próprio recorrente não contesta o fato. 
limita-se tão somente a discordar do critério utilizado pela fiscali-
zação. entretanto, tal argumento não é capaz ou mesmo suficiente 
para elidir a ação fiscal.

outrossim, utilizou-se a fiscalização de tal informação de forma 
correta e adequada, não havendo qualquer dispositivo legal a exigir 
que os elementos constantes na diRF só possam ser utilizados com 
outros elementos probantes. ao contrário, as informações da diRF 
só podem ser descaracterizadas com elementos seguros de prova, o 
que não ocorre no presente caso.

da mesma forma, insurge-se o recorrente quanto aos rendimentos 
considerados omitidos pela fiscalização, também percebidos por 
pessoas jurídicas, tendo a fiscalização detectado a omissão com base 
em extratos bancários de fls. [...].

nesse aspecto, entendo não se caracterizar a exigência com base 
exclusivamente em depósitos bancários, tal como analisado no item 
precedente.

10 Grifo do autor.



no caso, os extratos utilizados pela fiscalização deixam claro a per-
cepção de rendimentos pagos por pessoa jurídica e não declarados 
pelo contribuinte. assim é que consta em tais extratos a rubrica 
“lÍquido PRovenTos”.

não trata o lançamento de tributar exclusivamente valores deposita-
dos em contas-correntes, que por si só não constituem fato gerador 
de renda. entretanto, o crédito de “proventos” constitui prova de que 
o contribuinte percebeu “rendimentos” a que alude o artigo 43 do 
cTn e, portanto, quando não devidamente declarado, é passível de 
se exigir o imposto devido através de lançamento de ofício.

aliás, é de se acrescentar que, a efetiva prova da percepção de 
proventos sujeitos à incidência do imposto na declaração de rendi-
mentos independe da existência ou não de diRF. o fato gerador do 
imposto é a percepção do rendimento, mesmo porque a apresentação 
da diRF é uma obrigação acessória da fonte pagadora. o fato de a 
fonte pagadora não apresentar a diRF não desobriga o contribuinte 
de declarar os rendimentos percebidos.

entendo, pois, legítimo o lançamento quanto a este item, devendo 
ser mantido integralmente.

os outros dois itens contestados pelo contribuinte foram decididos 
a partir da análise e da interpretação da legislação existente sobre 
o assunto, com base, também, em decisões anteriores do próprio 
conselho de contribuintes sobre a mesma matéria, tendo o julgador 
concluído por manter integralmente a cobrança de um deles e apenas 
parte do outro.11

Para dar sua decisão, o julgador firma sua convicção livremente de 
acordo com o que foi demonstrado no processo, seja com relação à 
argumentação teórica, sobre a interpretação da legislação e sua apli-
cação, seja pelas provas que foram anexadas ao processo. a lei não é 
aplicada literalmente, nem existem parâmetros rígidos para aceitar ou 
não determinado fato como prova, podendo o julgador decidir contra 
ou a favor do contribuinte na medida em que valorizar determinados 
fatos, ou interpretações teóricas em detrimento de outros.

no último acórdão analisado, as questões apreciadas pela decisão 
dizem respeito à interpretação dos fatos apresentados no recurso 

11 apesar de o nosso sistema jurídico não prever uma “jurisprudência”, como a existente no 
sistema norte-americano – que vincula as decisões aos entendimentos manifestados pelos 
tribunais em casos semelhantes, muitas vezes, são usadas decisões anteriores sobre a mes-
ma matéria para fundamentar os julgamentos. note-se que isso ocorre tanto em processos 
administrativos, quanto em processos judiciais.



do contribuinte. a acusação fiscal apontou que o contribuinte havia 
comprado um imóvel com rendimentos que não haviam sido declara-
dos, e sobre os quais não havia sido pago o imposto de renda, tendo 
a primeira decisão mantido a cobrança nesse aspecto. 

no relatório feito no acórdão, o julgador descreve que o contribuinte, 
“inconformado”, recorreu ao conselho de contribuintes alegando 
cerceamento do seu direito de defesa, pois não havia tomado conhe-
cimento do nome do emitente do cheque, sacado contra determinada 
agência de instituição bancária, que teria servido para fundamentar 
a cobrança. após fazer essa alegação, o contribuinte indica que o 
pagamento do imóvel foi em data anterior a da emissão do cheque 
e que isso impossibilitaria utilizá-lo para comprovar a “omissão de 
rendimentos”, explicando que, na realidade, aquele cheque se referia a 
um empréstimo recebido que fora utilizado para a compra de dólares, 
os quais foram posteriormente vendidos a uma casa de câmbio, que 
seria a emitente do cheque.

Para decidir essa questão, o relator entendeu que eram muitos os “de-
sencontros” entre o que dizia a cobrança e o que alegava o contribuinte 
em seu recurso, para que se pudesse “imputar como rendimento do 
contribuinte o valor constante do cheque”, acrescentando que deve 
haver a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
para que se efetive a cobrança do imposto, o que não foi comprovado 
no processo:

Poderia a fiscalização aprofundar a investigação de modo a conferir 
certeza de que o cheque utilizado para pagamento do imóvel fora re-
almente o de folha [...], perquirindo junto aos vendedores do imóvel, 
ao banco para saber qual o titular da conta em que fora depositado, 
porém não consta dos autos que tais providências foram tomadas.

e tem mais, há uma possibilidade real de que um cheque emitido dia 
04 de novembro possa ter pago um imóvel adquirido em 31 de outu-
bro, a não ser que houvesse acordo entre as partes e mesmo que fosse 
informal seria facilmente elucidado esse fato junto aos alienantes.12 

nesse caso, em vez de presumir a culpa do contribuinte, o julga-
dor “entende” que a fiscalização deveria ter provado que o cheque 
referia-se a rendimentos do contribuinte. Para fazer isso, o julgador 
considera que pelo conceito do “fato gerador do imposto de renda” o 

12 Grifo nosso.



imposto não pode ser cobrado com base em uma “presunção”, e deve 
estar comprovado que houve a aquisição de renda.

o restante da decisão trata da forma como deve ser feito o cálculo 
do imposto. o contribuinte alegou, em seu recurso, que, para fazer o 
levantamento do imposto devido, a fiscalização deveria ter feito uma 
análise dos seus recursos mensalmente, e não apurar os rendimentos 
em apenas um mês, tendo o julgador acatado essa alegação:

quanto ao acréscimo patrimonial a partir de 1989 em obediência aos 
preceitos da lei no 7713/88, o imposto de renda passou a ser mensal. 
o sistema puro de bases correntes, no entanto, somente vigorou no 
ano calendário de 1989, visto que a lei no 8.134/90 estabeleceu o 
ajuste e houve o deslocamento de várias deduções que eram admitidas 
no mês para a data da declaração.

o período a ser considerado para efeito de levantamento patrimonial 
também passou a ser mensal, porém para ser verdadeiro e representar 
a real situação dos bens em relação aos rendimentos deverá partir 
da declaração anterior e ser realizado durante todos os meses até 
se chegar no mês em que a fiscalização suspeita de acréscimo a 
descoberto em função de desembolsos vultosos em relação à renda 
mensal do contribuinte.

não há na legislação a presunção de consumo, assim no levantamento 
patrimonial admite-se como consumida apenas a parcela dos gastos 
efetivamente comprovados pela fiscalização e havendo sobras essas 
têm necessariamente que ser transferidas para o mês seguinte, de 
janeiro a novembro. de dezembro para janeiro em função da decla-
ração apresentada somente podem ser admitidos como recursos os 
efetivamente comprovados pelo contribuinte.

no presente processo a fiscalização analisou isoladamente o mês de 
outubro de 1991, o que vicia o levantamento patrimonial, pois não 
levou em consideração as movimentações de rendimentos e gastos 
no interregno entre a declaração anterior e o evento tido como fato 
gerador do imposto.

assim conheço o recurso como tempestivo e no mérito dou-lhe 
provimento.

nessa decisão, o julgador acatou inteiramente os argumentos do 
contribuinte, aceitando tanto os que indicavam estar errado o levanta-
mento da movimentação patrimonial do contribuinte, quanto aqueles 
que se referiam à falta de comprovação dos fatos que serviram de 
indício para cobrar o imposto. as alegações do contribuinte fornecem 
elementos para que o julgador desconsidere as provas, ou “indícios”, 



trazidos pela fiscalização e considere frágeis os fatos apontados para 
fundamentar a cobrança do imposto.

em que consisTem as decisÕes: uma análise do 
nosso sisTema de julGamenTo 

as decisões descritas, proferidas nos processos em que os próprios 
contribuintes, ou “não-especialistas”, fizeram sua defesa, não conta-
ram com a mesma elaboração encontrada nos acórdãos de processos 
em que especialistas participaram da defesa. nelas, o julgador ateve-
-se à lei e às regras para a cobrança de impostos, determinadas pela 
secretaria da Receita Federal, os votos são sucintos e não trazem uma 
fundamentação extensa para justificar a decisão.

as decisões dadas nos processos dos quais participaram “especialis-
tas” são extensas e nelas os votos são fundamentados de uma maneira 
mais elaborada, com a citação de teorias jurídicas, normas legais e da 
jurisprudência do conselho de contribuintes ou de Tribunais judi ciais. 
essa elaboração, na realidade, corresponde à resposta do julgador 
aos “argumentos” que foram introduzidos no processo, tanto pela 
defesa do contribuinte, quanto pelos representantes do ministério da 
Fazenda, durante sua tramitação. 

nosso sistema jurídico adota um método de julgamento, pelo qual a 
“verdade dos fatos” se combina à “livre convicção do juiz”, devendo 
o julgador ater-se ao que foi provado no processo. segundo aureliano 
Gusmão (apud silva Filho, 1974, p. 30), 

se ao juiz fosse concedido decidir do direito só pelas suas impressões 
pessoais a respeito das contendas e litígios que ante ele se agitam, 
ou pelas simples alegações desacompanhadas de provas; se lhe fos-
se lícito agir livremente, desprendido de quaisquer peias jurídicas, 
absolvendo ou condenando, sem se preocupar com o descobrimento 
e verificação da verdade, o arbítrio sentar-se-ia no trono da justiça, 
e esta não mais seria a garantia das pessoas honestas e dos fracos, 
nem a mantenedora do direito e guarda vigilante da paz, da ordem, 
da harmonia, mas, sim, a força imane, despótica e tirânica, sempre 
pronta e aparelhada para negar, desconhecer e aniquilar o direito 
desprotegido e imbele. 

seguindo esse sistema, as provas apresentadas pelas partes no proces-
so é que direcionam a decisão final do julgador, devendo prevalecer 
aquelas que melhor demonstrem as alegações feitas no processo:



no processo, tudo depende de prova.

os fatos alegados em juízo não se presumem e deles só se convence 
o juiz por meio de prova. 

quem melhores provas oferecer vence a demanda – é a regra.

Pode a parte expor, com clareza e precisão, os fatos, encadeando-os 
logicamente e sustentando a tese jurídica aplicável à hipótese, mas o 
seu esforço de nada valerá se não conseguir provar cumpridamente 
os fatos relevantes, fundamento de sua pretensão. 

[...]

devem os juízes motivar as suas sentenças e a motivação não é apenas 
de direito, senão de fato também, isto é, devem demonstrar que e 
como se convenceram da verdade dos fatos alegados pela parte, à 
qual dão razão. (silva Filho, 1974, p. 30).

entretanto, para proferir sua decisão, o relator do processo segue o 
dispositivo da lei que regula o processo administrativo fiscal, segundo 
o qual “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livre-
mente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender 
necessárias”. dessa forma, ainda que o julgador deva buscar a solução 
do processo nas provas nele apresentadas, a apreciação dessas provas 
dá-se de maneira subjetiva. o voto do relator não obedece a nenhuma 
regra rígida para valoração dos argumentos introduzidos no processo 
pela acusação e pela defesa. ele julga o processo atribuindo subjeti-
vamente valor às provas demonstradas neste, interpretando os fatos e 
as leis aplicáveis à cobrança do imposto. não há nenhuma hierarquia 
prévia, processual, de provas: quem escolhe a prova é o juiz.

a partir dessa valoração subjetiva da prova, é permitido ao julgador 
aceitar ou não os documentos como provas “hábeis e idôneas” para 
as alegações da defesa ou da acusação. decorre daí a possibilidade do 
julgador desconsiderar as declarações de pessoas que testemunham 
os fatos alegados pelo contribuinte – como visto nas decisões dadas 
em processos em que o próprio contribuinte elaborou a sua defesa, 
e ao mesmo tempo aceitar um documento particular em detrimento 
de um com “fé públia”.

assim, a partir da “interpretação” dos fatos indicados no processo e 
dos dispositivos legais aplicáveis à cobrança de tributo, obedecendo 
a critérios aceitos em nosso sistema jurídico, o julgador encontra o 
fundamento necessário para basear sua decisão. 



como as legislações tributária e processual não estabelecem clara-
mente os parâmetros a serem adotados para a cobrança de imposto, 
estabelecendo conceitos amplos, que muitas vezes dão margem a 
interpretações divergentes,13 o julgador precisa “interpretar” para 
chegar a uma conclusão, que, segundo carlos maximiliano (apud 
GioRdani, 1992, p. 27-28), 

é explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, atitude ou gesto; 
reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar 
o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair, de frase, sentença ou 
norma, tudo o que na mesma se contém. Pode-se procurar e definir a 
significação de conceitos e intenções, fatos e indícios; porque tudo 
se interpreta, inclusive o silêncio. 

esse sistema “interpretativo”, no qual os fatos, as provas e a própria 
legislação passam por uma “mediação” do julgador (oRTiGues, 
1987, p. 218), permite uma maleabilidade das decisões, afastando 
a idéia de que a cobrança de tributos segue rigidamente o que de-
termina a lei. É a conjunção desses fatores que possibilita a eficácia 
das “interferências” orais e escritas introduzidas no processo durante 
seu percurso. 

o órgão julgador, no caso, o conselho de contribuintes, detém a 
“linguagem autorizada” para proferir as decisões. segundo Bourdieu 
(1996), o uso da linguagem está diretamente ligado à posição social 
de seu locutor no campo de atuação; da sua inserção dependerá não 
só a matéria do discurso, mas a sua forma, e o comando do acesso 
aos códigos legítimos da instituição. a autoridade do discurso não 
está nas palavras ou na pessoa de quem o profere, mas no poder 
conferido ao porta-voz pela instituição que representa, deixando sua 
palavra “carregada” do capital simbólico acumulado por esse grupo.

a eficácia do discurso está subordinada ao conjunto de condições que 
definem os rituais da magia social, reduzidos à adequação do locutor 
e do discurso que ele pronuncia. isto significa que o porta-voz deve 
estar devidamente autorizado pelo grupo que representa, ou melhor, 
revestido do poder conferido pela instituição por ele corporificada; 
destituído desse poder, o enunciado proferido está fadado ao fracasso.

o poder do discurso, então, é determinado pelas condições sociais 
definidas externamente à linguagem propriamente dita. quem pro-

13 um dos conceitos discutidos na cobrança do imposto de renda é o próprio conceito de “renda 
tributável”, para o qual não há uma definição rígida. ver mosquera (1996).



nuncia o enunciado, como esse é pronunciado e o capital simbólico 
que ele representa são os elementos necessários à sua eficácia; o poder 
está nas condições institucionais em que o discurso é produzido e 
recepcionado: 

a especificidade do discurso de autoridade (curso, sermão, etc.) 
reside no fato de que não basta que ele seja compreendido (em 
alguns casos, ele pode inclusive não ser compreendido sem perder 
seu poder), é preciso que ele seja reconhecido enquanto tal para que 
possa exercer seu efeito próprio. Tal reconhecimento (fazendo-se ou 
não acompanhar pela compreensão) somente tem lugar como se fora 
algo evidente sob determinadas condições, as mesmas que definem 
o uso legítimo: tal uso deve ser pronunciado pela pessoa autorizada 
a fazê-lo, o detentor do cetro (skeptron), conhecido e reconhecido 
por sua habilidade e também apto a produzir esta classe particular de 
discursos, seja sacerdote, professor, poeta, etc.; deve ser pronunciado 
numa situação legítima, ou seja, perante receptores legítimos (não se 
pode ler um poema dadaísta numa reunião do conselho de ministros), 
devendo enfim ser enunciado nas formas (sintáticas, fonéticas, etc.) 
legítimas (BouRdieu, 1996, p. 91, grifo do autor).

não basta somente a observância das regras rituais formais do dis-
curso, mas também a necessidade de que este seja reconhecido por 
um corpo receptor que o legitime. sem o reconhecimento do discur-
so como legítimo pelos seus receptores a autoridade e o enunciado 
perdem sua eficácia.

apesar de o “discurso” citado por Bordieu se tratar do “discurso” oral, 
tais conclusões se aplicam às decisões proferidas pelos integrantes 
do conselho de contribuintes. os julgadores tomam suas decisões 
dentro dos limites aceitos pelo campo jurídico, utilizando-se de có-
digos reconhecidos como válidos pelos representantes do estado e 
do contribuinte.

assim, diferentemente dos processos em que os “não-especialistas” 
elaboram a defesa – que não oferecem uma argumentação capaz de 
permitir ao julgador que interprete os fatos ou a legislação aplicável ao 
processo, a interpretação dos fatos e da legislação dada pelo julgador 
nos processos em que foi estabelecido esse diálogo é perfeitamente 
legítima, podendo tornar eficazes todos os mecanismos adotados pelos 
“especialistas” no curso do processo.



CONCLUSÃO: A “jUSTIÇA 
fISCAL” bRASILEIRA

Finalmente, deve a norma ser clara – requisito, de resto, indispensável 
a todos os preceitos legais – a fim de se evitar interpretações oriundas 
de verdadeiro malabarismo mental, a que são afeitos certos tipos de 
imaginosos servidores, como no caso da múmia da bagagem de eça 
de queiroz, classificada na tarifa alfandegária, por assemelhação 
incrível, como arenque defumado. ou ainda na classificação asse-
melhada de tartaruga como ave, porque ambas põem ovos, conforme 
houve por bem decidir certo exator de barreira, na faina de não deixar 
a primitiva alimaria isenta dos cuidados da super-civilização atual 
e do imposto.

Paschoal Ranieri mazzili, 1942

o estudo do processo de cobrança de imposto de renda realizado ao 
longo deste livro teve como intuito mostrar como a lei que institui e 
determina sua cobrança é aplicada particularizadamente em situações 
distintas, não apenas do ponto de vista do conflito existente entre 
o contribuinte e o estado, mas, seguindo a proposta de sally Falk 
moore (1978), mostrando como os princípios de direito, as normas 
e as leis são usados e manipulados em situações sociais específicas 
para legitimar ou “não legitimar” determinados comportamentos e 
afetar as relações sociais. 

segundo moore (1978), a tarefa clássica assumida pela antropo-
logia jurídica foi a compreensão da relação entre lei e sociedade. 
o objetivo inicial era identificar em que tipos de sociedades eram 
encontradas determinadas instituições legais, assim como examinar 
os procedimentos legais, princípios, leis e conceitos encontrados em 
determinadas condições sociais. apesar dessas questões persistirem, 
a antropologia do direito deve enfatizar seu estudo no desenvolvi-
mento das normas legais e das práticas processuais através do tempo, 
conjugando essa abordagem com o estudo dos eventos encontrados 
em processos jurídicos específicos. esse tipo de análise é importante 
para a compreensão de como as instituições legais, as normas e as 
noções jurídicas operam como parte da vida social, e como a própria 
sociedade afeta essa “estrutura” jurídica.



assim, a identificação desse sistema não objetiva indicar se esse é 
“justo” ou “injusto”, já que o mesmo pode ser acionado por qual-
quer uma das partes envolvidas no processo, desde que detenha o 
conhecimento dos instrumentos que permitam sua manipulação, mas 
explicitar como ele funciona e, por conseguinte, entender como se dá 
a aplicação da lei tributária para a cobrança de impostos.

Para nader e Todd jr. (1978), o estudo antropológico do direito deve 
dar-se a partir dos processos utilizados pelas sociedades para resol-
ver o conflito, devendo ser realizado mediante o exame das diversas 
dimensões sociais associadas ao mesmo. nesse sentido, o estudo do 
processo de cobrança de impostos é capaz de revelar como é possível, 
em nosso sistema jurídico, a coexistência de formas distintas de se 
aplicar a lei e suas implicações. 

então, entendendo-se por “justiça fiscal” o sistema institucional pelo 
qual o estado busca a cobrança de tributos, a pergunta que me faço é 
a seguinte: como pode ser definida a “justiça fiscal” em nosso país?

Por meio da observação do processo em todas as suas fases, bem 
como da comparação da diferença nas formas de aplicação da lei e 
da solução final dada em processos, em que pode haver, ou não, a 
participação de “especialistas”, gerando técnicas de defesa e de ação 
de intermediários distintas, procurei analisar as relações que se esta-
belecem entre os contribuintes e o estado no processo de julgamento 
de ações administrativas fiscais.

a cobrança do imposto, quando este não decorre exclusivamente da 
declaração do contribuinte, inicia-se de forma inquisitorial – a partir da 
investigação prévia e unilateral realizada pela fiscalização da Receita 
Federal, iniciada por denúncias ou “indícios” de sonegação fiscal –, 
com o estabelecimento de uma relação de dívida entre o contri buinte 
e o estado, opondo-se essa prática à noção do estado contratualista, 
em que há uma relação de reciprocidade com a sociedade, geralmente 
publicamente adotada para justificar a cobrança de impostos, que 
fundamenta e provoca a obrigatoriedade de uma declaração “verda-
deira”, em princípio, sob pena de lesão ao patrimônio coletivo. esta 
obrigação coletiva constitui-se na base da relação fiscal.

aqui, ao contrário, como demonstrado no terceiro capítulo, há uma 
verdadeira “presunção de culpa” do contribuinte por parte da Receita 
Federal, que supõe serem falsas as declarações fornecidas obrigato-



riamente por ele. a fiscalização do imposto é feita preliminarmente, 
com o levantamento de dados sobre o contribuinte em segredo, para 
após ser formalizada a “acusação fiscal”, ou seja, a cobrança do im-
posto. além disso, concomitantemente à sua função arrecadatória, 
a cobrança do imposto de renda é utilizada como um instrumento 
de punição e repressão do estado, sendo, atualmente, corriqueira a 
realização de “devassa fiscal” em pessoas que são acusadas publica-
mente de crimes.

as práticas adotadas para a cobrança do imposto – hierárquicas e 
excludentes – conflitam com o discurso igualitário e universalizante 
encontrado na legislação brasileira, criando um sistema ambíguo, onde 
paralelamente concorrem dois mecanismos opostos. o processo de 
cobrança do imposto de renda explicita claramente essa ambigüidade, 
quando é feita a comparação entre processos em que há a atuação de 
advogados “especialistas” e aqueles em que o contribuinte faz a sua 
própria defesa.

a mediação exercida pelos “especialistas”, conjugando um sistema 
escrito de defesa com “interferências” orais, singulariza o processo, 
tirando-o da “vala comum”. são adotados mecanismos práticos para 
sua manipulação e, paralelamente, são acionadas redes de relações 
pessoais que o individualizam. É criada uma identidade para o pro-
cesso, relacionando o que está “dentro dos autos” – as peças escritas 
– com o que está “fora dos autos” – as pessoas nele envolvidas. a 
partir dessa “identidade” a lei universal e igualitária é mediada e 
aplicada particularizadamente (damaTTa, 1997).

julgadores e “especialistas” partilham de um mesmo código, 
construído pela linguagem jurídica e de um conhecimento técnico 
especializado, que possibilita o “diálogo” travado no processo, e sua 
solução de uma forma legitimada em nosso campo jurídico. note-se 
que não são apenas os advogados que detêm esse conhecimento es-
pecializado, mas também os representantes do ministério da Fazenda 
no processo – os procuradores da Fazenda nacional, e até mesmo os 
fiscais da Receita Federal – dominam alguns desses códigos. mui-
tas vezes, conforme me disse um auditor-fiscal aposentado, esses 
representantes fazem a “defesa” dos interesses do estado adotando 
alguns dos mecanismos utilizados por advogados, como as conversas 
informais para convencimento dos julgadores.



nos últimos anos houve uma constante majoração da carga tributária 
no país, que foi justificada pela necessidade econômica de finan-
ciamento do “custo” do estado.1 em 1998, o presidente Fernando 
henrique cardoso fez um pronunciamento no qual anunciou a ne-
cessidade do aumento de receitas do estado “sobretudo combatendo 
a sonegação e aumentando o número dos que pagam impostos” (o 
BRasil..., 1998, p. 8). 

desse período até os dias de hoje a arrecadação tributária aumentou, 
recaindo esse custo sobre o trabalhador assalariado,2 cujo pagamento 
de imposto é compulsório, feito por meio do desconto do valor de-
vido no momento do pagamento do salário, e não sobre os grandes 
contribuintes, como empresas e bancos. esse fato é atribuído à so-
negação, ao “planejamento fiscal”,3 e à obtenção de “liminares” na 
justiça, que garantem o não-pagamento de impostos (Gois, 1998; 
leiTão, 1999). 

esses mecanismos, utilizados para protelar ou diminuir o pagamento 
de impostos, mostram como essa mediação pode ser acessada em 
outras instâncias – a judicial, por exemplo –, não se restringindo ao 
processo administrativo de cobrança de impostos. a flexibilidade 
na aplicação da legislação tributária encontrada nos processos de 
cobrança deriva de um sistema tributário construído sobre conceitos 
ambíguos aliados ao sistema “interpretativo” adotado por nosso campo 
jurídico. isso permite com que a cobrança do tributo seja mediada por 
“especialistas” que detenham o conhecimento técnico e os códigos 
necessários para acionar esses mecanismos.

nesse contexto, pode-se dizer que os fatores apontados como mo-
tivos para a discrepância entre os valores arrecadados pelo estado, 
em decorrência do imposto pago pelo contribuinte assalariado e do 
imposto pago pelos contribuintes com grande poder econômico, 
tornam-se possíveis pelas características do sistema que denominei 
de “justiça fiscal”. 

1 essa prática não é nova, sendo uma constante na tradição fiscalista brasileira a majoração 
de tributos para o financiamento do estado. ver miranda (1999).

2 apesar de estar usando informações recentes, noé Winkler (1999) indica que a arrecadação 
do imposto de renda das pessoas físicas sempre foi superior à arrecadação do imposto de 
renda das pessoas jurídicas, não sendo este fato decorrente de uma política fiscal nova.

3 “Planejamento tributário” é o nome dado às operações realizadas por empresas que reduzem 
a carga tributária das mesmas, dentro dos limites estabelecidos pela lei.



a maleabilidade com que pode ser aplicada a legislação tributária, 
desde que acessados os mecanismos e o conhecimento técnico efica-
zes para tanto, produz uma “justiça fiscal” capaz de operar com dois 
códigos distintos: um “flexível”, para aqueles que podem adquirir a 
assessoria de especialistas, e outro menos “flexível”, ou “rígido”, para 
aqueles que não têm essa possibilidade. 

nossa “justiça fiscal” possibilita a aplicação diferenciada da lei para 
a cobrança de impostos, privilegiando os contribuintes que têm a 
possibilidade de contratar especialistas para defender seus interesses 
contra o estado. Tal privilégio resulta em desigualdade no pagamento 
de tributos entre as diferentes classes econômicas, fazendo com que 
os que possuem menos recursos paguem mais impostos do que os 
contribuintes de grande poder aquisitivo.

além disso, a oposição entre um sistema de cobrança de impostos 
rígido e simples, que pode ser exemplificado pela cobrança do imposto 
de renda dos trabalhadores assalariados descontado na “fonte”, e um 
sistema complexo, como a cobrança do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, cuja legislação é extensa e contém inúmeras regras e concei-
tos que estabelecem como deve ser apurado o imposto, mostra que a 
complexidade das normas tributárias, na realidade, possibilita a ação 
dos “especialistas” dentro desse sistema “interpretativo” e “maleável”.

outro dado que corrobora essa afirmação é a resistência encontra-
da em entidades representativas de classe dos setores industriais e 
comerciais, como a confederação nacional do comércio e a con-
federação nacional da indústria, contra a adoção, pela secretaria da 
Receita Federal, do cruzamento de dados relativos ao recolhimento 
da contribuição Provisória sobre a movimentação Financeira – 
cPmF, com os dados do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas 
(GRamacho, 2000; luGullo, 2001a). o cruzamento dessas 
informações mostra de forma direta a movimentação financeira das 
pessoas jurídicas, podendo ser utilizado como indício de sonegação 
fiscal e, conseqüentemente, gerar uma fiscalização do contribuinte.4

entretanto, ainda que a utilização desse mecanismo vá de encontro 
ao sistema encontrado no processo de cobrança de imposto, podendo 

4 segundo miranda (1999), até 1939 os fiscais do imposto de renda não podiam analisar os 
livros contábeis das empresas, o que dificultava a fiscalização do imposto. apenas a partir 
da reforma realizada em 1942 é que a fiscalização do imposto foi aperfeiçoada, sendo a 
utilização dos indícios de sonegação o método empregado regularmente desde então.



indicar de maneira direta o volume financeiro movimentado pela em-
presa – o que em muitos casos dificultará a “mediação” da cobrança 
do imposto –, a interpretação dos fatos e da legislação aplicada poderá 
ser acessada no decorrer de todo o processo de cobrança. 

a cobrança do imposto sobre a renda pode obedecer a duas lógicas 
distintas. a primeira, quando o imposto é visto como uma forma de 
redistribuição da riqueza entre a sociedade, pressupõe a igualdade de 
seus membros com a possibilidade de mobilidade dentro do tecido 
social. o estado, ou o Governo, por meio da arrecadação de impostos 
procura suprir as diferenças, provendo seus integrantes daquilo que 
consideram as necessidades básicas, como saúde, educação etc., para 
que todos tenham as mesmas condições e oportunidades. 

já na segunda, o imposto de renda opera num sistema compensatório, 
no qual a função do imposto não é mais a redistribuição da riqueza 
da sociedade entre seus integrantes, mas a compensação das desi-
gualdades existentes entre eles. nesse caso, a sociedade é organizada 
hierarquicamente e não há a possibilidade de mobilidade social: “tira-
-se de quem tem, para dar a quem não tem”.

no Brasil, o papel assumido pelo estado na ideologia da cobrança 
do im  posto de renda é justamente o de um “ente” protetor, em que 
o imposto de renda “de simples mecânica para trazer recursos ao 
Tesouro, para os gastos públicos, transformou-se gradativamente, em 
importante instrumento de justiça social através da melhor distribui-
ção da riqueza, e retificador de distorções conjunturais” (BRasil, 
1982, p. 10), partilhando da idéia de um sistema compensatório das 
desigualdades. 

outro aspecto que merece ser salientado é que a cobrança do imposto 
sobre a renda foi instituída no Brasil após diversas tentativas, e com 
grande resistência dos setores do comércio e da indústria. como 
observou miranda, “após a promulgação da nova lei [de imposto 
de renda] surgiram muitas críticas na imprensa e nas associações de 
classe, principalmente às relativas ao comércio, a mais atingida pela 
nova lei.” (miRanda, 1997, p. 11). 

na exposição de motivos para a criação dos conselhos de contri-
buintes, constante do relatório apresentado por oswaldo aranha ao 
então chefe do Governo Provisório, Getúlio vargas, justificou-se que 
esse órgão tinha o objetivo de poupar o ministro de despachar expe-



dientes que cada vez mais se avolumavam e, principalmente, entregar 
o julgamento das decisões proferidas pelas autoridades fiscais a um 
tribunal misto, composto de representantes do Fisco, do comércio e 
das indústrias. sua criação atendia à “antiga aspiração das classes 
conservadoras” interessando-as diretamente no julgamento dos feitos 
fiscais (BRasil, 1933, p. 110-111).

Portanto, na época de sua criação, os conselhos de contribuintes não 
contavam com a participação de representantes (indiscriminados) 
dos contribuintes, como prevê atualmente a legislação e o próprio 
Regimento interno do órgão, mas especificamente com representantes 
do comércio e da indústria, os quais reivindicavam uma participação 
no julgamento dos processos fiscais. É importante observar que o 
conselho de contribuintes, ainda hoje, compõe-se de representantes 
da fazenda, da indústria e do comércio. 

ao apresentar o substitutivo ao anteprojeto Governamental de Re-
forma dos conselhos de contribuintes, Tito Rezende observou que 
a instituição dos conselhos representou acentuado progresso na dis-
tribuição da justiça fiscal no país, pois antes tornava-se difícil rebater 
a acusação de que na esfera administrativa o Fisco era juiz único, 
em sua causa própria. esse órgão beneficiava moralmente a Fazenda 
Pública, pois a “condenação” não era dada somente por agentes do 
Fisco, mas também pelos próprios pares dos contribuintes (insTi-
TuTo BRasileiRo de diReiTo FinanceiRo, 1954, p. 71).

o conselho de contribuintes aparece, então, como um importante ele-
mento de efeito moral, pois, a partir da participação dos contri buintes 
em suas decisões, simbolicamente amenizaria a idéia da cobrança do 
imposto como um ato unilateral do estado, já que representantes dos 
contribuintes – técnicos especializados em direito tributário – parti-
cipariam do julgamento, atuando como mediadores entre ambas as 
partes – estado e os contribuintes. 

as principais características dos processos de decisões apontadas pelas 
pessoas que atuam no conselho de contribuintes são a negociação 
e a discussão – sempre realizadas oralmente – que, como descrevi, 
devem existir para que os integrantes das câmaras do conselho che-
guem a um consenso na adoção de uma solução para os julgamentos. 
isto é reforçado pelo que é chamado o “princípio do informalismo” 
do processo administrativo. segundo meirelles, o processo adminis-
trativo “embora vinculado em certos atos, não tem os rigores rituais 



dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do 
informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão processante 
e assegure a defesa ao acusado” (meiRelles, 1975, p. 29). essa 
“largueza de movimentos” (sousa, 1943, p. 78) representaria uma 
maior liberdade dos tribunais administrativos para a determinação dos 
fatos ocorridos e, conseqüentemente, para a apuração da validade da 
cobrança do tributo ou não.

na realidade, essa “liberdade” legitima um sistema de administração 
de conflitos, o qual possibilita que sejam acionados diversos mecanis-
mos que particularizam e “personalizam” o processo de definição do 
crédito tributário, tratando de diferenciar os sujeitos que se encontram 
em “dívida” com o estado. 

Para Roberto Kant de lima (1995) vige no Brasil uma ordem “es-
quizofrênica”, na qual formalmente são adotados valores igualitários, 
individualistas, universalizantes, e, no entanto, as práticas judiciárias 
operam a partir de uma lógica hierárquica, holista, particularizante, 
consolidando valores diametralmente opostos àqueles. segundo 
ele, uma rápida consulta ao nosso texto constitucional e aos nossos 
códigos processuais mostra que o processo judicial brasileiro opera 
compatibilizando princípios contraditórios. nossas tradições consti-
tucionais republicanas dizem-se laicas, individualistas e igualitárias, 
consagrando, inclusive, o direito de não se incriminar previsto na 
quinta emenda da constituição dos estados unidos da américa; 
assim, elas se chocam, aparentemente, com nossas tradições judiciais 
e judiciárias, eclesiásticas, holistas e hierárquicas. esta forma híbrida, 
no entanto, não causa surpresa, pois vem juntar-se a inúmeros outros 
casos de “sincretismo” presentes em nosso sistema de controle social 
herdado do sistema de dominação colonial (lima, 1995, p. 89).

assim, a análise da forma como opera o sistema para a cobrança de 
tributos explicita os elementos que legitimam e conciliam essas prá-
ticas processuais hierarquizantes e particularizantes com a ideologia 
igualitária da qual se reveste formalmente nosso sistema, permitindo 
a aplicação da lei de maneira diferenciada por meio de dois códigos 
superpostos, dependendo da atuação ou não de especialistas.

Para que seja instituído um sistema tributário mais “justo”, ou seja, 
para o qual a sociedade arrecade igualmente de acordo com sua ca-
pacidade, não é necessária apenas a criação de uma legislação com 
conceitos mais rígidos do que os atuais, mas também uma reformu-



lação de nossas práticas processuais e de julgamento, pelas quais “o 
que importa não é o que se lê, mas o que se interpreta”.5 

5 Frase dita em uma entrevista por um funcionário aposentado do ministério da Fazenda.
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